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  الجزء األول 

  خطبة الكتاب

  الفصل األول 

  في فضل األدب وأهله، وذم الجهل وحمله

 ويفرح إذا كفى بالعلم شرفاً أنه يدعيه من ال حيسنه: قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
  .نسب إليه من ليس من أهله، وكفى باجلهل مخوالً، أنه يتربأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه

  : فنظم بعض احملدثني ذلك، فقال

 َأن يدعى ِإلْيِه وينْسب ويفْرح  شَرفاً ِللِْعلِْم دعواه جاِهٌل كفَى

  ُأراع متَى ُأنْسب إلَيها وَأغْضب  يخُموالً ِبالْجهالَِة َأنَِّن ويكِْفي

  : قيمة كل إنسان ما حيسن، فنظمه شاعر وقال: وقال رضي اهللا عنه

 والَ ذُو الذَّكَاِء ِمثَْل الْغَِبي الَ  يكُون الْفَِصيح ِمثَْل الْعيي الَ

رالْم ِسنحا يم رِء قَدرةُ الْمِقيم  ِمن اءقَض ءلياِم عاإلم  

  .كل شيء يعز إذا نزر، ما خال العلم، فإنه يعز إذا غزر: وقال كرم اهللا وجهه

، فأعرض "متعلمني"إنا قوم : ومر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على قوم يسيئون الرمي، فقرعهم، فقالوا
  .واهللا خلطؤكم يف لسانكم، أشد علي من خطئكم يف رميكم: مغضباً، وقال

  ".رحم اهللا امرأ أصلح من لسانه: "ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقولمسعت أ

ونادوا يا مال ليقض علينا ربك أنكر : "وروي أن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ملا قرأ
نار عن ما أشغل أهل النار يف ال: ابن عباس. هذا من الترخيم يف النداء فقال: فقال علي. عليه ابن عباس

  .صدقت: الترخيم يف النداء؟ فقال علي

  .فهذا يدل على حتقق الصحابة من النحو، وعلمهم به

أيب عمران يف الدار، : فقال. عمران يف الدار، فلم جيبه" أبا: "استأذن رجل على إبراهيم النخعي فقال
  .قل الثالثة وادخل: فناداه

من أخطأ : فقال: فقيل له فيه. استغفر اهللا: ن فيقولوكان احلسن بن أيب احلسن يعثر لسانه بشيء من اللح
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ومن يعمل سوءاً أو يظلم : "فيها فقد كذب على العرب، ومن كذب فقد عمل سوءاً، وقال اهللا تعاىل
  ".نفسه مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفوراً رحيماً

كان الفراء يوماً : الحدثنا القاضي أبو حامد أمحد بن بشر ق: وذكر أبو حيان يف كتاب حماضرات العلماء
عند حممد ابن احلسن، فتذاكرا يف الفقه والنحو، ففضل الفراء النحو على الفقه، وفضل حممد بن احلسن 

قل رجل أنعم النظر يف العربية، وأراد علماً غريه، إال سهل عليه، فقال : الفقه على النحو، حىت قال الفراء
هات على : فقال. ر يف العربية، وأسألك عن باب من الفقهيا أبا زكريا، قد أنعمت النظ: حممد بن احلسن

ما تقول يف رجل صلى فسها يف صالته، وسجد سجديت السهو، فسها فيهما، : بركة اهللا تعاىل، فقال له
ألن التصغري عندنا ليس له تصغري، : ِلم؟ قال: فقال له حممد. ال شيء عليه: فتفكر الفراء ساعة، مث قال

  .ما ظننت أن آدمياً يلد مثلك: فقال حممد بن احلسن.  متام الصالة، وليس للتمام متاموإمنا سجدتا السهو

حب من الناس حب من اهللا، وما صلح دين إال حبياء، وال حياء : وحكي عن بعض الفقهاء أنه كان يقول
  .إال بعقل، وما صلح حياء، وال دين، وال عقل، إال بأدب

  : وأنشد أبو الفضل الرياشي

 ِفي الشِّعِر لَه نَاِظما فَكُنْتُ   يوماً مثَالً ساِئراًطَلَبتُ

 طالب العلم وال عالما ال  الَ خَير ِفي الْمرِء إذَا ما غَدا

  ".وغين قوم افتقر، وعاملاً يلعب اجلهال بعلمه. ارمحوا ثالثة، عزيز قوم ذل: "ويف اخلرب

  : فنظمه شاعر فقال

  َأن يرحموا ِلحواِدِث اَألزماِن  الَثَِة حقْهمِمن النَّفَِر الثَّ إنِّي

  .مثٍر أقل وعامل مستجهل، وعزيز قوم ذل للحدثان

  : وقال. فقدان األديب الطبع، كفقدان ذي النجدة السالح، وال حمصول ألحدمها دون اآلخر: ويقال

مالِْعْل ِنع الْفَتَى ِإذَا طَلَب نوع  م اآلد امرِعوةُ طَبِصح اب 

  ي وصار الْعنَاء ِفي غَيِر نَفٍْع  الطَّبع فَاتَه بطََل السع فَإذا

  : ومما يقارب ذلك قول بعضهم

نم ذَا ِغنى كي لَمقٍْل وذَا ع ُل  كَاننَع لَه سلَيٍل وكَِذي ِرج كُوني  

  يكُون كَِذي نَعٍل ولَيس لَه ِرجُل           ا ِحجىَمن كَان ذَا ماٍل ولَم يك ذَ  

  : وقال آخر
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  فَخُذْ ِمنْهما ِفي رغْبٍة ِبنَِصيِب               َأرى الِْعلْم نُوراً والتََّأدب ِحلْيةً

  ِفي ِعلِْمِه ِبَأِديِبإذَا لَم يكُن               ولَيس يِتم الِْعلْم ِفي النَّاِس ِللْفَتَى

  : وأنشد أبو حامت سهل بن حيىي السجستاين

ا ِإنهارنُضا وهرد اِهروالْج  ناِب هِر اآلدهوِلج اءالِْفد 

 تَسمو ِبِزينَِتها علَى اَألصحاِب  اكْتَنَزتَ َأِو ادخَرتَ ذَِخيرةً فَِإذَا

كلَيِب الْ فَعِباَألدلَهِن َأهيزا  مماِب كَيثَوٍة وجهِبب تَفُوز 

 ينْبح ِمن وراِء ِحجاِب كَالْكَلِْب  فَلَرب ِذي ماٍل تَراه مبعداً

 الَ يستَخَفُّ ِبِه لَدى اَألتْراِب  وتَرى اَألِديب وِإن دهتْه خَصاصةٌ

رقَالَ آخو :  

  َأحسن ِمن عقِْلِه وِمن َأدِبه   المِرئ ِهبةًما وهب اُهللا

 ِللْحياِة َأجمُل ِبه فَفَقْده  جماُل الْفَتَى فَإن فُِقدا هما

أنفقت يف احلديث أربعني ألفاً، ويف األدب : كان عبد اهللا بن املبارك يقول: وحدث أبو صاحل اهلروي قال
ألن النصارى كفروا : كيف؟ قال: ه يف احلديث أنفقته يف األدب، قيل لهستني ألفاً، وليت ما أنفقت

  .ولدتك: فقالت النصارى. يا عيسى إين ولَّدتك من عذراء بتول: بتشديدة واحدة خففوها، قال تعاىل

  : شاعر

ٍة ولَمإالَّ ِبشيم حقْالً صع َأر  بلَى َأدإالَّ ع حِعلْماً ص َأر لَمو  

  : خروقال آ

 الْعاِلِم حسن اَألدب وِزينَةُ  شَيٍء حسٍن ِزينَةٌ ِلكُلِّ

اِبِه قَدِبآد رءفُ الْمشْري  بالنَّس ِضيعو كَان ِإنِفينَا و  

  : وقال آخر

  َألدِبفَِإنَّما فَخْرنَا ِبالِْعلِْم وا              ِ من كَان مفْتَِخراً ِبالْماِل والنَّسب

  وِإن كَان منْسوباً إلَى العرِب        الَ، الَ،  الَ خَير ِفي رجٍل حر ِبالَ أدٍب

والعامل من يقصد . والفرق بني األديب والعامل، أن األديب من يأخذ من كل شيء أحسنه فيألفه: قالوا
 أكثر من أن حيصى، فخذوا من كل شيء العلم: ولذلك قال علي كرم اهللا وجهه. بفن من العلم فيعتمله

  : شاعر. أحسنه
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ٍدولَى َأحقَى عاِل الَ تَبالْم ِد        ذَخَاِئرلَى اَألبقَى عبي هتَذْخَر الِْعلْم  

  يِذلُّ ِفيها لَه ذُو الْماِل والْعقَِد             والْمرء يبلُغُ ِباآلداِب منِْزلَةً

إذا أردت أن تعلم العلم لنفسك، فامجع من كل شيء : مسعت اخلليل بن أمحد يقول: يان قالوحدث سف
  .ما غلبين إال ذو فن: شيئاً، وإذا أردت أن تكون رأساً يف العلم، فعليك بطريق واحد، ولذلك قال الشعيب

  : شاعر

   لَيس الْيسار ِبجمِع الْماِل والنَّشَِبالَ فَقْر َأكْبر ِمن فَقٍْر ِبالَ َأدب                 ٍ           

 عيون ِمن اَألشْعاِر والْخُطَِب ِفيها  ما الْماُل إالَّ جزازاتٌ ملَفَّقَةٌ

  .العلم، واألدب، والعفة، واألمانة: من أراد السيادة، فعليه بأربع: ويقال

  : شاعر

          ِضيِع الْقَدخَِسيٍس و ِمن ِبكمسى إلى حنْمالَ يٌل وَأص ِفي الِْعز        لَه سِر لَي   

 وذا حسب محض وذا نسب عال  قد صار باألدب المحمود ذا شرف

من كثر أدبه كثر شرفه وإن كان وضيعاً، وبعد صوته وإن كان خامالً، وساد وإن كان : وقال بزرمجهر
  .غريباً، وكثرت احلاجة إليه وإن كان فقرياً

عليكم باألدب، فإنه صاحب يف السفر، ومؤنس يف احلضر، وجليس يف الوحدة، ومجال يف : ويقال
  .احملافل، وسبب إىل طلب احلاجة

  .الفصاحة والرياش: مروءتان ظاهرتان: ويقال

األدب الصاحل خري لك من : وكلم شبيب بن شيبة رجالً من قريش، فلم حيمد أدبه، فقال له يا ابن أخي
  : عف، وقالالشرف املضا

 حسن، وليس له بيان له  وكم من ماجد أضحى عديماً

 لم يسعد الحسن اللسان إذا  حسن الرجال لهم بزين وما

    

ما استكثر أحد من شيء إال مله وثقل عليه، إال األدب، فإنه كلما استكثر منه، كان : وقال أبو نواس
  .أشهى له، وأخف عليه

  . األدب مروءةالشره يف الطعام دناءة، ويف: وقال

  : قال أبو متام: األديب نسيب األديب: ويقال

 نسري ونغدو في إخاء تالد  يكد مطرف اإلخاء فإننا إن
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 أقمناه مقام الوالد أدب  نفترق نسباً يؤلف بيننا أو

 تحدر من غمام واحد عذب  أو يختلف ماء الوصال فماؤنا

تشتهيه اآلذان وخذ من النحو ما تقيم به الكالم، خذ من األدب ما يعلق بالقلوب، و: وقال ابن السكيت
ودع الغوامض، وخذ من الشعر ما يشتمل على لطيف املعاين، واستكثر من أخبار الناس، وأقاويلهم 

  .وأحاديثهم، وال تولعن بالغث منها

ه، أمسع باحلرف منه مل أمسع: كيف شهوتك لألدب؟ فقال: قيل ملنذر بن واصل: وقال أبو عمرو بن العالء
طلب املرأة املضلة : وكيف طلبك له؟ قال: فتود أعضائي أن هلا أمساعاً تتنعم مثل ما تنعمت األذان، قيل

  .حرص اجلموع املنوع على بلوغ لذته يف املال: وكيف حرصك عليه؟ قال: ولدها، وليس هلا غريه، قيل

عليك به، فإنه يرتل اململوك نعم الشيء، ف: األدب، قال: ما حرفتك؟ قلت: قال يل أعرايب: قال األصمعي
  .يف حد امللوك

  .أي شيء فات من أدرك األدب، وأي شيء أدرك من فاته األدب؟؟: ليت شعري: وقال أرسطاطاليس

  : وقال البحتري

 به ذلة في العباد قنوعاً  القعود على االقتصاد رأيت

 وسع هذي البالد بعيشته  بذي أدب أن يضيق وعز

 الحظ في األدب المستفاد فما  لخمولإذا ما األديب ارتضى با

  .تعلموا العربية، فإا تثبت العقل، وتزيد يف املروءة: وقال عمر رضي اهللا عنه

ما الناس إىل شيء من العلوم أحوج منهم إىل إقامة ألسنتهم، اليت ا يتحاورون الكالم، : وقال عبد امللك
، وجيمعون ما تفرق منها، إن الكالم قاض جيمع ويتهادون احلكم، ويستخرجون غوامض العلم من خمابئها

  .بني اخلصوم، وضياء جيلو الظالم، وحاجة الناس إىل مواده، كحاجتهم إىل مواد األغذية

  .ما أحدث الناس مروءة أحب إيل من تعلم النحو: وقال الزهري

  : وقال شاعر يصف النحو

 زين وجمال ملتمس والنحو  اقتبس النحو فنعم المقتبس

 من فاته فقد تعمى وانتكس  مكرم حيث جلس صاحبه

  شتان ما بين الحمار والفرس  كأن ما فيه من العي خرس

  : وقال آخر

 مدعياً بين النحارير للنحو  كم كان يلفى كل ذي خطل لوال
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  من وقعة السمر والبيض المآثير  ال أشد على من ال يقوم بها لم

قل : أيب سعيد، فقال احلسن: يا أبو سعيد، فلم جيبه، فقال: قرع رجل على احلسن البصري الباب وقال
مسعت : أخربنا اخلليل ابن أمحد، قال:  وحدث النضر بن مشيل، قال"وقد مر مثل هذا". الثالثة وادخل

  .يعين أنه عد اللحن ذنباً: أستغفر اهللا: أيوب السجستاين حيدث حبديث فلحن فيه، فقال

إن كان ابن : اً، فيحدث به على حلنه، وبلغ ذلك األعمش، فقالوكا ابن سريين يسمع احلديث ملحون
وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا : قال. سريين يلحن فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يلحن، فقومه

ووجد يف كتاب عامل له حلناً، فأحضره وضربه . عنه يضرب أوالده على اللحن، وال يضرم على اخلطأ
العجب، يلحنون ويرحبون؟؟ وكان معاوية بن : أعرايب السوق فسمعهم يلحنون فقالودخل . درة واحدة

: جبري عامل البصرة ال يلحن، فمات جبري بالبصرة، ومعاوية بفارس خليفة أبيه، فقال الفيج الذي جاء بنعيه

  : فقال أخوه عبد اهللا بن جبري. حلنت ال أم لك: مات جبرياً، فقال له

  معاوية المحقق ما ظننتنا  رتر أن خير بني بجي ألم

 فقال له لحنتا عالنية  أتاه مخبر ينعى بجيراً

عيوب املنطق التصحيف، وسوء التأويل، واخلطأ يف الترمجة، فالتصحيف يكون من وجوه : وقال اجلاحظ
من األمساء : وسوء التأويل. من التخفيف، والتثقيل، ومن قبل اإلعراب، ومن تشابه صور احلروف

  .وكذلك سوء الترمجة. ئة أي أنك جتد امساً ملعان، فتتأول على غري املراداملتواط

    

واعلم أن مذاكرة العلم عون على أدائه، وزيادة يف الفهم، والبد للعامل من جهل، أي أن جيهل كثرياً مما 
ن ليس حيسن األشياء كلها إنسان، ولك: وقد قال بعض الفرس. يسأل عنه، إما ألنه ما مسعه أو نسيه

  : ومن األدب قول القائل. حيسن كل إنسان شيئاً

 بهذا قبل أن يتمما سمعنا  إذا ما روى الراوي حديثاً فال تقل

 بأنك لم تسمعه فيما تقدما  تسمع للحديث موهماً ولكن

  .من حق من يقبسك علماً أن ترويه عنه: وقال األصمعي

  .ه حيرف الكالم إىل وجوه اإلعرابإمنا مسي النحوي حنوياً، ألن: قال أبو عمرو بن العالء

واللحن خمالفة اإلعراب، واللحن على جهة أخرى أن يكلم الرجل صاحبه بالكالم يعرفانه بينهما، وال 
  : يعرفه سوامها، وأنشد ابن الكليب ملالك ابن أمساء

 وخير الحديث ما كان لحاً ناً  منطق صائب، وتلحن أحيا
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 ت أكمل الناس حسناأم أن ب  أمغط مني على بصرى بالسح

 الناعتون يوزن وزنا ينعت  ألذه هو مما وحديث

كان حلناً أي فطناً، ويف حديث أيب الزناد أن رجالً قرأ : وقد روى أن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
. أرشدوا صاحبكم: عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلحن، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اطلب النحو فإنك لن تعلم منه باباً :  العيناء عن وهب ابن جرير أنه قال لفىت من باهلة يا بينوحدث أبو
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إال تدرعت من اجلمال سرباالً، ويف حديث سعيد بن العاص قال

ة أعجب إيل ما أحدث الناس مروء: وعن ابن شهاب أنه قال". ما حنل والد ولده أفضل من أدب حسن"
فقلت يا أبا سعيد الرجل يتعلم العربية : وحدث حيىي بن عتيق قال سألت احلسن. من تعلم الفصاحة

يا بين فتعلمها فإن الرجل يقرأ اآلية فيعيا بوجهها : يلتمس ا حسن املنطق ويقيم ا قراءته، قال حسن
 ومجاالً فلما حلن خف يف عيين، دخلت على الرشيد فبهرين هيبة: وعن سعيد بن سلم قال. فيهلك فيها

  .وعن الشعيب، قال حلي الرجال العربية، وحلي النساء الشحم

فجرى احلديث : كنت عند ابن هبرية األكرب، قال: وحدث التارخيي بإسناد رفعه إىل سلمة بن قتيبة قال
 واحدة، واهللا ما استوى رجالن دينهما واحد، وحسبهما واحد، ومروءما: حىت ذكر العربية فقال

فقلت أصلح اهللا : قال. أحدمها يلحن واآلخر ال يلحن إن أفضلهما يف الدنيا واآلخرة الذي ال يلحن
إنه يقرأ كتاب : األمري، هذا أفضل يف الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت اآلخرة ما باله فضل فيها، قال

 كتاب اهللا ما ليس فيه، وخيرج منه ما هو اهللا على ما أنزله اهللا، والذي يلحن حيمله حلنه على أن يدخل يف
  .قلت صدق األمري وبر: فيه، قال

تكلم أبو جعفر املنصور يف جملس : وحدث عن أيب ثوابة عن عمرو بن أيب عمرو الشيباين عن أبيه، قال
أف هلذا، ما : فيه أعرايب فلحن فصر األعرايب أذنيه، فلحن مرة أخرى أعظم من األوىل، فقال األعرايب

أشهد لقد وليت هذا األمر بقضاء وقدر، وحدث بإسناد : مث تكلم فلحن الثالثة، فقال األعرايب. ا؟هذ
فلحن ". أهلاكم التكاثر"صلى رجل من آل الزبري، خلف أيب جعفر املنصور وقرأ، : رفعه إىل الواقدي قال

أهون هذا القرشي على ما كان : فلما سلم التفت الزبريي إىل رجل كان إىل جانبه فقال: يف موضعني قال
  : وقال بعض الشعراء. أهله

 نعظمه إذا لم يلحن والمرء  النحو يبسط من لسان األلكن

 فأجلها عندي مقيم األلسن  طلبت من العلوم أجلها وإذا

  : وقال آخر
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 بخز وال من حر كتان نيست  تريني وأثوابي مقاربة إما

 ر لحانولساني غي علوية  فإن في المجد هماتي وفي لغتي

قدم طاهر بن احلسني، والعباس بن حممد ابن موسى على الكوفة، فزاره طساسيج من : وحدث قال
أخيك أيب موسى يقرأ عليك السالم، : قال له. فوجه العباس كاتبه إليه، فلما دخل على طاهر. سوادها

فجاء، . محن، قالوما أنت منه؟ قال كاتبه الذي يطعمه اخلبز قال نعم، علي بعيسى بن عبد الر. قال
اكتب وأنت قائم بصرف العباس بن حممد بن موسى عن الكوفة، إذ مل . وكان عيسى كاتب طاهر، فقال

  .يتخذ كاتباً حيسن األداء عنه

    

كنا مع سليمان : وحدث فيما أسنده إىل الضحاك بن زمل السكسكي، وكان من أصحاب املنصور قال
إن أبينا هلك وترك مال : ح األزدي املوصلي، فقال يا أمري املؤمننيبن عبد امللك بدابق، إذ قام إليه السحا

فال رحم اهللا أباك وال نيح عظام أخيك، وال : كثري، فوثب أخانا على مال أبانا فأخذه، فقال سليمان
قم فقد آذيت أمري : فأخذ بيده بعض الشاكرية وقال. بارك اهللا لك فيما ورثت، أخرجوا هذا اللحان عين

ما : قال رجل للحسن يا أبا سعيد: وحدث قال. وهذا العاض بظر أمه اسحبوا برجله: ، فقالاملؤمنني
؟ فقال له .فقال له فما ألباه وأخاه!! تقول يف رجل مات وترك أبيه وأخيه؟ فقال احلسن ترك أباه وأخاه

أنت : ي، قالما أشد خالفك عل. يقول الرجل للحسن يا أبا سعيد: احلسن إمنا هو فما ألبيه وأخيه قال
: أشد خالفاً علي، أدعوك إىل الصواب، وتدعوين إىل اخلطأ؟ وحدث فيما رفعه إىل عبد اهللا بن املبارك قال

: بعث احلجاج إىل وايل البصرة أن اختر يل عشرة ممن عندك، فاختار رجاالً منهم كثري بن أيب كثري، قال

فلما أدخلنا عليه، :  احلجاج إال باللحن، قالفقلت يف نفسي ال أفلت من: وكان رجالً عربياً، قال كثري
أنا ابن : ما امسك؟ قلت كثري، قال ابن من؟ فقلت إن قلتها بالواو، مل آمن أن يتجاوزها، قال: دعاين فقال

وحدث فيما أسنده . عليك لعنة اهللا، وعلى من بعث بك، جيئوا يف قفاه، قال فأخرجت: أبا كثري فقال
أخذ عبد امللك ابن مروان رجالً كان يرى رأى : ىل لعمر بن اخلطاب يقولمسعت مو: إىل األصمعي، قال

  : ألست القائل؟: اخلوارج رأي شبيب، فقال له

  ومنا أمير المؤمنين شبيب  ومنا سويد والبطين وقعنب

حدثنا أبو بكر : قال التارخيي. إمنا قلت أمري املؤمنني، أي يا أمري املؤمنني، فأمر بتخلية سبيله: قال
سألت سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن احلديث إذا مسعته ملحوناً، : الدواليب، حدثنا أبو مسهر قال

وقد : اللحن يفسد احلديث، وذلك أنه يغري معناه، ومل يلق أحد من العلماء إال مقوم اللسان، قال: فقال
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وقال : قال.  أدب عليهكان عمر بن عبد العزيز أشد الناس يف اللحن على ولده وخاصته ورعيته، ورمبا
وحدث . كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، كما يضرم على تعليم القرآن: نافع موىل ابن عمر

أمسع احلديث بغري إعراب فأعربه؟ قال نعم، ال بأس . قلت للشعيب: فيما أسنده إىل شريك عن جابر قال
 النحو، مثل احلمار عليه خمالته وال مثل الذي يكتب احلديث وال يعرف: قال محاد ابن سلمة: به، قال

: ألن أقرأ وأسقط أحب إيل من أقرأ وأحلن، وقال حممد بن الليث: وروى عن الشعيب أنه قال. شعري فيها

النحو يف األدب، كامللح يف الطعام، فكما ال يطيب الطعام إال بامللح، ال يصلح األدب إال بالنحو، وروي 
يا بين أصلحوا من : وقال رجل لبنيه.  تعلموا العلم شهراً، واألدب شهرين:عن عبد اهللا بن املبارك أنه قال

ألسنتكم، فإن الرجل تنوبه النائبة، حيتاج أن يتجمل فيها، فيستعري من أخيه دابة ومن صديقه ثوباً، وال 
  .ملا قال الفرزدق: جيد من يعريه لساناً

 بيتاً دعائمه أعز وأطول  إن الذي سمك السماء بنى لنا

أعز وأطول من ماذا؟ فتفكر الفرزدق، فوافق ذلك قول املؤذن يف اآلذان، اهللا أكرب، : ال بعض احلاضرينق
  : يا فالن أكرب من ماذا؟ وقال اخلطفي جد جرير: فرفع الفرزدق رأسه فقال

  وصمت الذي قد كان بالقول أعلما  إلزراء العيي بنفسه عجبت

 لمرء أن يتكلماصحيفة لب ا  الصمت ستر للعيي وإنما وفي

أخوف ما أخاف على طالب العلم، إذا مل يعرف النحو أن يدخل يف مجلة : وحدث عن األصمعي أنه قال
ألنه مل يكن يلحن، " من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار: "قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .فمهما رويت عنه، وحلنت فقد كذبت عليه

  فصل ثان 

  األخبارفي فضيلة علم 

    

لوال تقييد العلماء خواطرهم باألخبار، وكتبهم لآلثار، لبطل أول : قال أبو احلسن علي بن احلسني قالوا
العلم، وضاع آخره، إذ كان كل علم من األخبار يستخرج، وكل حكمة منها تستنبط، والفقر منها 

قاالت ا حيتجون، ومعرفة الناس تشتار، والفصاحة منها تستفاد، وأصحاب القياس عليها يبنون، وأهل امل
منها تؤخذ، وأمثال احلكماء فيها توجد، ومكارم األخالق ومعاليها منها تقتبس، وآداب سياسة امللك 

واحلزم منها تلتمس، فكل غريبة ا تعرف، وكل عجيبة منها تستطرف، وهو علم يستمتع بسماعه 
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ويرتع إليه اخلاصي والعامي، ومييل إىل روايته العامل، ويستعذب موقعه األمحق، والعاقل يأنس مكانه، 
فإنه يوصل به إىل كالم، ويتزين به يف كل مقام، ويتجمل به يف كل مشهد " وبعد"العريب والعجمي، 

وحيتاج إليه يف كل حمفل، ففضيلة علم األخبار تتيه على كل علم، وشرف مرتلته صحيحة يف كل فهم، 
 إيراده وإصداره، إال إنسان قد جترد للعلم وفهم معناه، وذاق مثرته، فال يصرب على علمه، ويتقن ما فيه من

إن علم النسب واألخبار من علوم امللوك، وذوي : وقدمياً قيل. واستشعر من عزه، ونال من سروره
الكتاب : األخطار، وال تسمو إليه إال النفوس الشريفة، وال يأباه إال العقول السخيفة، وقد قالت احلكماء

ليس والذخر، إن شئت أهلتك بوادره، وأضحكتك نوادره، وإن شئت أشجتك مواعظه، وإن نعم اجل
شئت تعجبت من غرائب فوائده، وهو جيمع لك األول واآلخر، والناقص والوافر، والغائب واحلاضر، 

والشكل وخالفه، واجلنس وضده، وهو ميت ينطق عن املوتى، ويترجم عن األحياء، وهو مؤنس ينشط 
وينام بنومك، وال ينطق إال مبا وى، وال يعلم جار وال خليط أنصف، وال رفيق أطوع، وال بنشاطك، 

معلم أخضع، وال صاحب أظهر كفاية، وال أقل جناية، وال أبدأ نفعاً، وال أمحد أخالقاً، وال أدوم سروراً، 
يه أطال إمتاعك، وال أسلم غيبة، وال أحسن مواتاة، وال أعجل مكافأة، وال أخف مؤة منه، إن نظرت ف

وشحذ طباعك، وأكثر علمك، وتعرف منه يف شهر، ما ال تعرف من أفواه الرجال يف دهر، يغنيك عن 
كد الطالب، وعن اخلضوع إىل من أنت أثبت منه أصالً، وأرسخ منه فرعاً، وهو املعلم الذي ال جيفوك، 

األخبار : مد ابن عائشة القرشي يقولوإن قطعت عنه املادة، مل يقطع عنك الفائدة، وكان عبيد اهللا ابن حم
وقال اهللا تعاىل . فيها العرب، يعتربها الرجل: الدنيا قد عرفنا فما لآلخرة؟ قال: قلنا. تصلح للدين والدنيا

ومثالً من الذين : "وقال تعاىل". لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب. "خمرباً عن قصة يوسف وإخوته
ولذلك ". كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق: "وقال عز وجل". تقنيخلوا من قبلكم وموعظة للم

عليك باألخبار، فإا ال تعدم كلمة على هدى، وأخرى تنهى عن ردى، وعن أمري : قال بعضهم لولده
أمجوا هذه القلوب والتمسوا هلا طرائف احلكمة، فإا متل : املؤمنني علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه

قد أحلحت على النحو . وكان أبو زيد األنصاري ال يعدو النحو، فقال له خلف األمحر. دانكما متل األب
مث انظر "وقال ابن املقفع يف كتابه يف األدب، . مل تعده، ولقلما ينبل متفرد به، فعليك باألخبار واألشعار

ا يرتاح له الناس، األخبار الرائعة فتحفظ منها، فإن من شأن اإلنسان احلرص على األخبار، والسيما م
وأكثر الناس من حيدث مبا يسمع، وال يبايل ممن مسع، وذلك مفسدة للصدق، ومزراة بالرأي، فإن 

  ".استطعت أال خترب بشيء إال وأنت به مصدق، وأال يكون تصديقك إال بربهان فافعل

  : أنشدين أبو سعيد السكري: قال األخفش علي بن سليمان
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  جالس قوم يملئون المجالسام  حلو الزمان وطيبه وذكرني

 ومعروفاً وإلفاً مؤانسا وبراً  وأشعاراً وفقهاً وحكمة حديثاً

    

يكون الرجل حنوياً عروضياً حسن الكتاب، جيد احلساب، حافظاً للقرآن راوية للشعر، : وقال ابن عتاب
خريج للمعاين ليس ولو أن رجالً كان حسن البيان حسن الت. وهو راض بأن يعلم أوالدنا بستني درمهاً

ألن النحوي ليس عنده إمتاع كالنجار الذي يدعى ليغلق باباً، فلو . عنده غري ذلك مل يرض بألف درهم
كان أحذق الناس، مث فرغ من تغليق ذلك الباب، قيل له انصرف، وصاحب اإلمتاع يراد يف احلاالت 

 من العلم إال علم األخبار، فأما غري  أن يستغرق شيئاً"للقرشي وللرجل"ليس ينبغي : وقال معاوية. كلها
وكتب عبد امللك بن مروان إىل احلجاج، انظر يل رجالً عاملاً باحلالل واحلرام، . ذلك فالنتف والشذر

فوجه إليه . عارفاً بأشعار العرب وأخبارها، أستأنس به وأصيب عنده معرفة، فوجهه إىل من قبلك
 فلم ألق والياً وال سوقة إال وهو حيتاج إيل، وال أحتاج إليه :الشعيب، وكان أمجع أهل زمانه، قال الشعيب

ما خال عبد امللك، ما أنشدته شعراً، وال حدثته حديثاً، إال وهو يزيدين فيه، وكنت رمبا حدثته ويف يده 
ما حتدثين به أوقع : يا أمري املؤمنني أسغ طعامك، فإن احلديث من ورائه، فيقول: اللقمة فأمسكها، فأقول

أت عندي كقدح ابن مقبل، : وكتب عبد امللك إىل احلجاج. يب من كل لذة، وأحلى من كل فائدةبقل
قد مدحك، فإن ابن : فلم يدر احلجاج ما عىن، فسأل قتيبة بن مسلم، وكان راوية عاملاً عن ذلك، فقال

  : مقبل نعت قدحه فقال

 خليع قداح فائز متمنح  مفدى مؤدى باليدين ملعن

 بدا والعيون المستكفة تلمح  إذا صك صكةخروج من الغمى 

فكانت يف نفس احلجاج حىت واله خراسان، وقال حممد بن عبد امللك الزيات يف رجل خلو من : قال
  : األدب

 أال تتهي وتزدجر؟ عيباً  أيها العائبي ولم تر بي يا

 أم لست مما أتيت تعتذر؟  لك وتر لدي تطلبه هل

 ت صلد ما فيك معتصروأن  كان قسم اإلله فضلني إن

 وللحسود التراب والحجر  والشكر والثناء له فالحمد

 فإن خير المواعظ السور  لنا سورة تخوفنا اقرأ
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 به عن نبينا أثر جاء  ارو فقهاً تحيي القلوب به أو

 يستحق اإلناث والذكر؟ ما  هات ما الحكم في فرائضنا؟ أو

 رس عبرأمثال فا فإن  ارو عن فارس لنا مثالً أو

 عبرة ومعتبر فإنها  من أحاديث جاهليتنا أو

 وكيف التصريف والصدر؟ ض  أو هات كيف اإلعراب في الرفع والخف

 صحيح منه ومنكسر يتلى  ارو شعراً أو صف ال عرضاً أو

 وخلت العمى هو البصر عنها  إذا جهلت اآلداب مرتقياً

 عليك منها لبهجة أثر  تعوض من ذاك ميسرة ولم

 ما قد جهلت مغتفر وكل  صوتاً تلهي الفؤاد به غنف

 ودعنا حتام تنتظر؟ فاذهب  فينا وال تالئمنا تعيش

 نفع يرجى وال ضرر عندك  علينا األشعار أنى؟ وما تغلي

 يعيش الحمير والبقر كما  همك في مرتع ومغتبق
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  األلفباب 

  آدم بن أحمد بن أسد الهروي

هو من أهل هراة سكن :  مناظر، ذكره احلافظ أبو سعد السمعاين، فقالأبو سعد النحوي اللغوي، حاذق
بلخ، كان أديباً فاضالً عاملاً بأصول اللغة صائباً، حسن السرية، قدم بغداد حاجاً سنة عشرين ومخسمائة، 
ومات يف اخلامس والعشرين من شوال من سنة ست وثالثني ومخسمائة، وملا ورد بغداد اجتمع إليه أهل 

، وقرءوا عليه احلديث واألدب، وجرى بينه وبني الشيخ أيب منصور موهوب ابن أمحد بن اخلضر العلم
أنت ال حتسن أن تنسب نفسك فإن : اجلواليقي ببغداد مناظرة يف شيء اختلفا فيه، فقال له اهلروي

نوع مغالطة، وهذا الذي ذكره اهلروي : اجلواليقي نسبة إىل اجلمع، والنسبة إىل اجلمع بلفظه ال تصح قال
  .فإن لفظ اجلمع إذا مسي به جاز أن ينسب إليه بلفظه، كمدائين ومعافري وأمناري وما أشبه ذلك

    

وهذا االعتذار ليس بالقوي، ألن اجلواليق ليس باسم رجل فيصح ما ذكره، وإمنا : قال مؤلف هذا الكتاب
وقال . موضع نسب إليه صح ما ذكرهفإن كان اسم رجل أو قبيلة أو . هو نسبة إىل بائع ذلك واهللا أعلم

سئل : مسعت أبا سعد اهلروي املؤدب يقول: مسعت أبا القاسم الطريفي يقول: احلافظ اإلمام السمعاين
  : سفيان الثوري عن التقوى فأنشد

 التورع عند ذاك الدرهم هذا  إني وجدت فال تظنوا غيره

  فاعلم بأن هناك تقوى المسلم  فإذا قدرت عليه ثم تركته

وكان الرشيد حممد بن عبد اجلليل امللقب بالوطواط كاتب اإلنشاء خلوارزم شاه من تالميذ الشيخ أيب 
سعد آدم بن أمحد اهلروي، وانتقل الرشيد من بلخ إىل خوارزم، وأقام ا يف خدمة خوارزم شاه أشهراً، 

  . نسختهافمما كتب إليه، رسالة..وكان يكاتب الشيخ أبا سعد وخيضع له، ويقر بفضله

  إلى الصدر موالنا األجل أبي سعد  كتابي وفي األحشاء وجد على وجد

 قمة األفالك ألوية المجد إلى  طويل الباع أصبح رافعاً أشم

 أبو سعد كواسطة العقد وفيهم  بني اإلسالم عقد جواهر سراة

حلمى، فإن هذه املغاين أللفاظ سقى اهللا أيامنا بالعقيق ودهورنا باللوى، وأعوامنا باخلليصاء، وشهورنا با
املسرات كاملعاين، فيها أمثار أطايب األماين، من أشجار وصال الغواين ال بل سقى مواقفنا ببلخ يف 

  املدرسة النظامية واجتماعنا يف االس األجلية اإلمامية 
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 سعد األيام والدين والدنيا به  مجالس موالنا أبي سعد الذي

  على رغم آناف العدا قصب العليا  انهحوى يوم الفخار بن همام

اإلمام أبو سعد، وما أدراك ما اإلمام أبو سعد، سعد كله، خري قوله وفعله، صاحب جيوش الفصاحة، 
ومالك رقاب البالغة، وناظم عقد احملامد، وجامع مشل املكارم، وناشر أردية الفضل والكرم، وعامر أبنية 

  : األدب واحلكم

  بفضله يتحلى العجم والعرب  در إمام كله أدب هللا

اهللا يعلم أين وإن شط املزار، وشحطت الديار، ال أقطع أكثر أوقايت، وال أزجي أغلب ساعايت، إال يف 
  : مدح معاليه، وشرح أياديه لو أنفقت مجيع عمري يف ذلك وسلكت طول دهري تلك املسالك

  وال كنت أحصي من صنائعه عشراً  كنت أقضي بعض واجب حقه لما

وكيف ال أبالغ يف ثنائه، وال أواظب على دعائه، وهو الذي رفع قدري، وشرح لآلداب صدري، 
وسقاين كؤوس العلم وأحشائي صادية، وكساين حلل الفضل وعورايت بادية، اغترفت من حباره واقتطفت 

  : ما اقتطفت من مثاره

 الذي هديتني كل مقصد وأنت  وأنت الذي عرفتني طرق العال

  مشيت إليها فوق أعناق حسدي  ذي بلغتني كل رتبةال وأنت

عبد جملسه الشريف أخي عمر أيده اهللا ورد من خراسان ذاكراً ملا جيري على لسانه الكرمي يف االس 
واحملافل، بني أيدي األكابر واألماثل، من مدحي وثنائي، وتقريظي وإطرائي، فما استبدعت ذلك من 

 لطائف شيمه، وكانت كلماته حاملة إياي على هذا التصديع، لسه خصائص كرمه، وال استغربته من
الرفيع، ورأيه يف سحب ذيل العفو على هذا التجاسر وتبليغ حتييت إىل القارئني عليه، واملختلفني إليه من 

  .أبناء جنسي، وشركاء درسي يقتضي الشرف والسالم

  أبان بن تغلب بن رياح الجريري

ين جرير بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكاشة بن صعب بن علي بن أبو سعيد البكري، موىل ب
يف مصنفي اإلمامية، ومات أبان يف سنة إحدى . ذكره أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي. بكر بن وائل

  .وأربعني ومائة

، وأبا جعفر، هو ثقة جليل القدر، عظيم املرتلة يف أصحابنا، لقي أبا حممد علي بن احلسني: قال أبو جعفر
اجلس يف : وأبا عبد اهللا عليهم السالم، وروى عنهم، وكانت له عندهم حظوة وقدم، قال له أبو جعفر
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أما واهللا : وقال أبو عبد اهللا ملا أتاه نعيه. مسجد املدينة وأفت الناس، فإين أحب أن أرى يف شيعيت مثلك
  .لقد أوجع قليب موت أبان

    

ياً نبيهاً ثبتاً ومسع من العرب وحكى عنهم، وصنف كتاب الغريب يف القرآن، وكان قارئاً فقيهاً لغو: قال
وذكر شواهده من الشعر، فجاء فيما بعد عبد الرمحن بن حممد األزدي الكويف، فجمع من كتاب أبان 
وحممد بن السائب الكليب وابن روق عطية بن احلارث فجعله كتاباً، فيما اختلفوا فيه وما اتفقوا عليه، 

رةً جييء كتاب أبان مفرداً، وتارة جييء مشتركاً، على ما عمله عبد الرمحن، وألبان أيضاً كتاب فتا
  .الفضائل

  أبان بن عثمان بن يحيى بن زكريا.

اللؤلؤي يعرف باألمحر البجلي، أبو عبد اهللا موالهم ذكره أبو جعفر الطوسي يف كتاب أخبار مصنفي 
نها تارة، والبصرة أخرى، وقد أخذ عنه من أهل البصرة أبو اإلمامية، وقال أصله الكوفة، وكان يسك

عبيدة معمر بن املثىن، وأبو عبد اهللا حممد بن املثىن، وأبو عبد اهللا حممد بن سالم اجلمحي، وأكثروا 
روى عن أيب عبد اهللا، وأيب احلسن موسى بن جعفر، وما : احلكاية عنه يف أخبار الشعراء والنسب واأليام

  .ته إال كتاب مجع فيه املبدأ واملبعث، واملغازي، والوفاة، والسقيفة والردةعرف من مصنفا

  إبراهيم بن أحمد بن محمد توزون

الطربي النحوي، أحد أهل الفضل واألدب، سكن بغداد، وصحب أبا عمرو الزاهد، وكتب عنه كتاب 
 ترمجة أيب عمرو، ولقي الياقوتة، وعلى النسخة اليت خبطه االعتماد من كتاب أيب عمرو كما ذكرناه يف

  .أكابر العلماء من هذه الطبقة، وكان صحيح النقل، جيد اخلط والضبط

أنه حدثه عن إبراهيم بن عبد الوهاب األبزاري الطربي صاحب أيب حامت : ذكر أبو القاسم بن الثالج
  .لناسال أعرف له تصنيفاً غري مجعه لشعر أيب نواس، فإا رواية مشهورة بأيدي ا: السجستاين

حدثين أبو احلسن الطربي، غالم الزاهد غالم ثعلب، وكان منقطعاً إىل بين : وقال أبو القاسم التنوخي
محدان، وقرأت خبطه قصيدة شبل بن عروة الضبعي، وقد قرأها على أيب عمر الزاهد، وتناوهلا من أيب 

بلغت بقراءيت إىل : ، مث قال"ئلسيباً من حر س: "وقد قرأ عليه إىل. حممد عبد اهللا بن جعفر ابن درستويه
قد دفعت إليك كتايب خبطي، من يدي إىل يدك، وقد أجزت لك القصيدة : ههنا، وقال يل ابن درستويه

  .فاروها عين، فإن هذا ينوب عن السماع والقراءة، فقبلت ذلك منه
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إبراهيم بن : لواالعتماد عليه أوىل، ولكن اخلطيب قا: وكتب إبراهيم بن حممد الطربي الروياين خبطه
  .أمحد ابن حممد املعروف ببريوز، فإن كان نسب نفسه إىل جده فذاك، واهللا أعلم

  إبراهيم بن أحمد بن الليث

أنشدين أبو القاسم احلسن بن الفتح . األزدي اللغوي الكاتب، ال أعرف من حاله إال ما قاله السلفي
زدي اللغوي الكاتب قدم علينا مهذان، وقد حضر أبو املظفر إبراهيم بن أمحد ابن الليث األ: اهلمذاين قال

  : جملسه األدباء والنحاة حملله من األدب

  على عذراء ناء بها الرهيص  أغدو وصاحبتي محوص وقد

 حوائم ما لها عنه محيص  ثني النحوص على ذراها كأن

  إبراهيم بن إسحاق الحربي

بن بشري بن عبد اهللا بن ديسم، أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق : نقلت من كتاب أيب بكر اخلطيب قال
احلريب، ولد سنة مثان وتسعني ومائة، ومات ببغداد سنة مخس ومثانني ومائتني يف ذي احلجة، ودفن يف بيته 

  .يف شارع باب األنبار، وكان اجلمع كثرياً جداً

ائشة، وأمحد بن وكان قد مسع أبا نعيم الفضل بن دكني، وعفان ابن مسلم، وعبيد اهللا بن حممد بن ع
حنبل، وعثمان بن أيب شيبة، وعبيد اهللا القواريري، وخلقاً من أمثاهلم، روى عنه موسى بن هرون احلافظ، 

وحيىي بن صاعد، وأبو بكر بن أيب داود واحلسني احملاملي، وحممد بن خملد، وأبو بكر األنباري النحوي، 
 يف العلم، رأساً يف الزهد، عارفاً بالفقه، بصرياً وكان إماماً. وأبو عمر الزاهد صاحبه، وخلق كثري غريهم

كتاب غريب : باألحكام حافظاً للحديث، مميزاً لعلله، قيماً باألدب، مجاعاً للغة، وصنف كتباً كثرية، منها
  .احلديث

    

مل مسيت إبراهيم احلريب؟ : وقيل. أمي تغلبية، وأخوايل نصارى أكثرهم: وأصله من مرو، وكان يقول
وحدث أمحد بن عبد اهللا بن خالد بن ماهان . حبت قوماً من احلربية فسموين احلريب بذلكص: فقال

أمجع عقالء األمة أنه من مل جير مع القدر، مل يهنأ : مسعت إبراهيم احلريب يقول: املعروف بابن أسد، قال
قط، بعيشه، كان يكون قميصي أنظف قميص، وإزاري أوسخ إزار، ما حدثت نفسي أما يستويان 

وفرد عقىب مقطوع، وفرد عقيب اآلخر صحيح، أمشي ما، وأدور بغداد كلها، هذا اجلانب، وذاك 
اجلانب، ال أحدث نفسي أين أصلحهما، وما شكوت إىل أمي، وال إىل أخيت، وال إىل امرأيت، وال إىل 
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  .الرجل هو الذي يدخل غمه على نفسه، وال يغم عياله. بنايت قط محى وجدا

قيقة مخساً وأربعني سنة، ما أخربت ا أحداً قط، ويل عشر سنني أبصر بفرد عني، ما أخربت كان يب ش
به أحداً، وأفنيت من عمري ثالثني سنة برغيف يف اليوم والليلة، إن جاءتين امرأيت أو إحدى بنايت أكلته، 

رة إن كان برنياً، أو وإال بقيت جائعاً عطشان إىل الليلة األخرى، واآلن آكل نصف رغيف وأربع عشرة مت
نيفاً وعشرين إن كان دقالً، ومرضت ابنيت فمضت امرأيت فأقامت عندها شهراً، فقام إفطاري يف هذا 
الشهر بدرهم ودانقني ونصف، ودخلت احلمام واشتريت هلم صابوناً بدانقني، فقام بقية شهر رمضان 

أكلت من شيء واحد يف يوم كله بدرهم وأربعة دوانيق ونصف، وال تزوجت وال زوجت قط، وال 
  .مرتني

أضقت إضاقة شديدة، فمضيت إىل إبراهيم احلريب ألبثه ما أنا : وحدث أمحد بن سليمان القطيعي قال
ال يضق صدرك، فإن اهللا من وراء املعونة، وإين أضقت مرة حىت انتهى أمري يف اإلضاقة : فيه، فقال يل

 وإياك نصرب، فكيف تصنع اتني الصبيتني؟ فهات شيئاً هب أين: إىل عدم عيايل القوت، فقالت يل الزوجة
اقترضي هلما شيئاً، وأنظريين بقية اليوم والليلة، وكان يل : من كتبك نبيعه أو نرهنه، فضنت بذلك وقلت

بيت يف دهليز داري فيه كتيب فكنت أجلس فيه للنسخ والنظر، فلما كان يف تلك الليلة، إذا داق يدق 
رجل من اجلريان، فقلت ادخل فقال أطف السراج حىت أدخل، فكببت : ذا؟ فقالمن ه: الباب، فقلت

على السراج شيئاً وقلت ادخل فدخل وترك إىل جايب شيئاً وانصرف فكشفت عن السراج، فنظرت فإذا 
نبهي الصبيا : منديل له قيمة، وفيه أنواع من الطعام، وكاغد فيه مخسمائة درهم، فدعوت الزوجة وقلت

  .ا، وملا كان من الغد قضينا ديناً كان عليا من تلك الدراهمحىت يأكلو

وكان جميء احلاج من خراسان، فجلست على بايب من غد تلك الليلة، وإذا مجال يقود مجلني عليهما 
أنا إبراهيم احلريب، فحط احلملني : محالن ورقاً، وهو يسأل عن مرتل إبراهيم احلريب، فانتهى إيل فقلت

ن أنفدمها لك رجل من أهل خراسان، فقلت من هو؟ فقال قد استحلفين أال أقول لك هذان احلمال: وقال
  .من هو؟

جاء رجل من أصحاب املعتضد إىل إبراهيم احلريب بعشرة آالف درهم : وحدث أبو عثمان الرازي قال
أمري إن : من عند املعتضد يسأله عن أمري املؤمنني أن يفرق ذلك، فرده وانصرف الرسول، مث عاد فقال

عافاك اهللا، هذا مال مل نشغل أنفسنا جبمعه، فال نشغلها : املؤمنني يسألك أن تفرقه يف جريانك، فقال له
  .إن تركتنا، وإال حتولنا من جوارك: بتفرقته، قل ألمري املؤمنني

اعتل إبراهيم بن إسحاق احلريب علة حىت أشرف على املوت، فدخلت : وحدث أبو القاسم اجليلي قال
يا أبا القاسم، أنا يف أمر عظيم مع ابنيت، مث قال هلا قومي واخرجي إىل عمك، فخرجت : وماً فقالعليه ي
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حنن يف أمر عظيم، ال يف : هذا عمك كلميه، فقالت يل يا عم: وألقت على وجهها مخارها، فقال إبراهيم
دمنا امللح، وباألمس قد الدنيا وال يف اآلخرة، الشهر والدهر ما لنا طعام إال كسر يابسة وملح، ورمبا ع

وجه إلينا املعتضد مع بدر بألف دينار فلم يأخذها، ووجه إليه فالن وفالن، فلم يأخذ منها شيئاً وهو 
انظري إىل تلك : يا بنية، خفت الفقر؟ فقالت نعم، فقال هلا: عليل، فالتفت احلريب إليها وتبسم وقال

شر ألف جزء، لغة وغريب، كتبته خبطي، إذا مت هناك اثنا ع: الراوية، فنظرت فإذا كتب، فقال هلا
  .فوجهي يف كل يوم جبزء تبيعينه بدرهم، فمن كان عنده اثنا عشر ألف درهم فليس هو فقرياً

ما فقدت إبراهيم احلريب من جملس لغة أو حنو : مسعت ثعلباً يقول: وحدث أبو عمر الزاهد وابن املنادى
  .مخسني سنة

    

ما أخذت على علم قط أجراً إال مرة واحدة، فإين : قال إبراهيم احلريب: لوحدث أبو بكر الشافعي قا
أعط بقرياط وال : وقفت على بقال فوزنت له قرياطاً إال فلساً، فسألين عن مسألة فأجبته، فقال للغالم

خرجت إىل : وحدث إبراهيم احلريب، وقد سألوه عن حديث عباس البقال فقال. تنقصه شيئاً فزادين فلساً
حدثين حديثاً يف السخاء، فلعل اهللا : كبش ووزنت لعباس البقال دانقاً إال فلساً فقال يل يا أبا إسحاقال

روي عن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما أنه كان ماراً يف : يشرح صدري فأعمل شيئاً، قال قلت له نعم
ىل أن شاطره الرغيف، بعض حيطان املدينة، فرأى أسود بيده رغيف يأكل لقمة، ويطعم الكلب لقمة، إ

استحت عيناي من عينيه أن : ما محلك على أن شاطرته؟ فلم تغابنه فيه بشيء، فقال: فقال له احلسن
أقسمت عليك ال برحت حىت أعود إليك، فمر فاشترى الغالم واحلائط، وجاء : أغابنه، فقال له احلسن

لسمع والطاعة هللا ولرسوله ولك يا موالي، ا: يا غالم، قد اشتريتك، فقام قائماً، فقال: إىل الغالم فقال
يا موالي، قد : وقد اشتريت احلائط، وأنت حر لوجه اهللا تعاىل، واحلائط هبة مين إليك، فقال الغالم: قال

أليب : يا غالم. حسن واهللا يا أبا إسحاق: فقال عباس البقال: قال إبراهيم: وهبت احلائط للذي وهبتين له
  .واهللا ال أخذت إال بدانق إال فلساً: عطه بدانق ما يريد وال تقصه شيئاً فقلتإسحاق دانق إال فلساً، أ

امض إىل إبراهيم احلريب يلق عليك الفرائض، : كان أيب يقول يل: وحدث عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال
تقوم : قالوملا مات سعد بن أمحد بن حنبل، جاء إبراهيم احلريب إىل عبد اهللا، فقام إليه عبد اهللا، ف: قال

مل ال أقوم إليك؟ واهللا لو رآك أيب لقام إليك، قال واهللا لو رأى ابن عيينة أباك لقام إليه، وقال : إيل؟ فقال
إن يف كتاب غريب احلديث الذي صنفه أبو عبيد ثالثة ومخسني حديثاً ليس هلا أصل، : إبراهيم احلريب

يب صلى اهللا عليه وسلم ويف يدها مناجذ، وى أتت امرأة الن: وقد أعلمت علتها يف كتاب الشروي، منها
النيب صلى اهللا عليه وسلم عن لبس السراويالت املخرفجة، وأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل قاهة، 
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إذا جعنت : لو أمرت ذا البيت فسفروا، عن النيب أنه قال للنساء: وقال عمر للنيب صلى اهللا عليه وسلم
ال حتدث : قال يل إبراهيم احلريب:  وحدث أبو العباس بن مسروق قال.خجلنت، وإذا شبعنت دقعنت

فتسخن عينك، كما سخنت عيين، قلت له فما أعمل؟ قال تطأطيء رأسك وتسكت، قلت له فأنت مل 
كنت يوماً عند املربد : وحدث حممد بن عبد اهللا الكاتب قال. ليس وجهي من خشب: حتدث؟ قال

  : فأنشدنا

  فالجسم في غربة والروح في وطن  وح عندكمجسمي معي غير أن الر

 روح فيه ولي روح بال بدن ال  الناس مني أن لي بدناً فليعجب

  : وال قول األخرق؟ قال هيه قلت الذي يقول: قلت. ما أظن أن الشعراء قالوا أحسن من هذا: مث قال

 هكذا كان الذي يجب ما  وحييت بعدكم فارقتكم

  من أن أعيش وأنتم غيب  ألقى الناس معتذراً فاآلن

  قلت وال قول خالد الكاتب؟ : قال وال هذا

 وأخرى حازها بلد بلد  روحان لي روح تضمنها

 تجد الذي أجد بمكانها  وأظن غائبتي كشاهدتي

ال ولكنه احلق، فأنيت ثعلباً : أنت إذا هويت شيئاً ملت إليه ومل تعدل إىل غريه، قال: قلت. قال وال هذا
  : أال أنشدته: قال ثعلبفأخربته ف

 ما تنظر العين له فيا  غابوا فصار الجسم من بعدهم

 رأوني بعدهم حياً؟ إذا  وجه أتلقاهم بأي

 ضرك الفقد لنا شيا ما  خجلتي منهم ومن قولهم يا

  : أال أنشدته: وأتيت إبراهيم احلريب فأخربته فقال: قال

 حييتبعد الفراق إني  قلت  حيائي ممن أحب إذا ما يا

 لما نأى لكنت أموت ة  لو صدقت الهوى حبيباً على الصح

  .أستغفر اهللا إال هذي البيتني، يعين بييت إبراهيم: فرجعت إىل املربد فقال: قال

  : وأنشد رجل إبراهيم قول الشاعر: قال

 من ذلة المحب أحسن  ذلي فأي شيء أنكرت

  وضعف جسمي شهود حبي؟  شوقي وفيض دمعي أليس
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  : وأنشد بعضهم إلبراهيم احلريب: قال. هؤالء شهود ثقات: إبراهيمفقال 

  فخير لهما الموت  إذا عدا إثنان

    

  وأعمى ما له صوت  ما له زهد فقير

قل هو اهللا أحد، ثالث "ما أنشدت شيئاً من الشعر قط إال قرأت بعده : وروى عن إبراهيم احلريب أنه قال
  ".مرات

 على إبراهيم احلريب وهو مريض، وقد كان حيمل ماؤه إىل الطبيب، وكان دخلت: وحدث الطوماري قال
  : مات الطبيب، فقال: جييء إليه ويعاجله، وردت اجلارية املاء وقالت

 للمعالج أن يموتا فيوشك  إذا مات المعالج من سقام

  : كيف جندك يا أبا إسحاق؟ قال أجدين كما قال: ودخل عليه قوم يعودونه فقالوا

  وأراني أذوب عضواً فعضوا   السقام سفالً وعلواًفي دب

 طاعة اهللا نضوا وتذكرت  جدتي بطاعة نفسي بليت

إبراهيم احلريب ثقة، وكان إماماً يقاس بأمحد بن حنبل يف زهده وعلمه : قال أبو احلسن الدار قطين
قدم، هذا آخر وورعه، وهو إمام مصنف عامل بكل شيء، بارع يف كل علم صدوق، وذكر وفاته كما ت

نقلت من خط اإلمام احلافظ أيب نصر عبد الرحيم بن وهبان صديقنا . ما نقلته من تاريخ اخلطيب
نقلت من خط أيب بكر حممد بن منصور السمعاين، مسعت أبا املعايل ثابت بن بندار البقال : ومفيدنا، قال

لقاضي يشتهي رؤية إبراهيم احلريب، كان إمساعيل بن إسحاق ا: قال" رمحه اهللا"حكى لنا الربقاين : يقول
أنا أدع بايب : ال أدخل داراً عليها بواب، فأخرب إمساعيل بذلك، فقال: وكان إبراهيم ال يدخل عليه، يقول

كباب اجلامع فجاء إبراهيم إليه، فلما دخل عليه خلع نعليه، فأخذ أبو عمر حممد بن يوسف القاضي نعليه 
 كمه وجرى بينهما علم كثري، فلما قام إبراهيم التمس نعليه فأخرج ولفهما يف منديل دبيقي وجعله يف

غفر اهللا لك كما أكرمت العلم، فلما مات أبو عمر القاضي : أبو عمر النعل من كمه، فقال له إبراهيم
  .رئي يف املنام، فقيل له ما فعل اهللا بك؟ فقال أجيبت يف دعوة إبراهيم احلريب، رمحه اهللا

حدثين أبو بكر : فظ أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حممود بن النجار حرسه اهللا قالوحدثين صديقا احلا
    : أمحد ابن سعيد بن أمحد الصباغ األصبهاين ا قال

أخربنا احلسن بن أمحد : حدثنا أمحد بن عمر بن الفضل احلافظ األصبهاين، ويعرف جبنك إمالء، قال
ن أيب نعيم، أنه كان حيضر يف جملس إبراهيم احلريب مجاعة من أظنه ع: املقري، يعين أبا علي احلداد قال
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هو مشغول، فسكت، مث سأهلم : الشبان للقراءة عليه، ففقد أحدهم أياماً، فسأل عنه من حضر، فقالوا
مرة أخرى يف يوم آخر، فأجابوه مبثل ذلك، وكان الشاب قد ابتلي مبحبة شخص شغله عن حضور 

 أن خيربوه جبلية احلال، فلما تكرر السؤال عنه، وهم ال يزيدونه على أنه جملسه، وعظموا إبراهيم احلريب
يا قوم، إن كان مريضاً فقوموا بنا لعيادته، أو مديوناً اجتهدنا يف مساعدته، أو حمبوساً : مشغول، قال هلم

ا إنه قد جنلك عن ذلك، فقال البد أن ختربوين، فقالو: سعينا يف خالصه، فخربوين عن جلية حاله، فقالوا
هذا الصيب الذي ابتلي بعشقه مليح أو قبيح؟ فعجب القوم : ابتلي بعشق صيب، فوجم إبراهيم ساعة مث قال

إنه : أيها الشيخ، مثلك يسأل عن مثل هذا؟ فقال: من سؤاله عن مثل ذلك مع جاللته يف أنفسهم، وقالوا
ستعاذة من مثله، وإن كان مليحاً كان بلغين أن اإلنسان إذا ابتلي مبحبة صورة قبيحة كان بالء جيب اال

هذه احلكاية مع اإلسناد، : ابتالء جيب الصرب عليه، واحتمال املشقة فيه، قال فعجبنا مما أتى به، قلت
ومن مصنفات إبراهيم . حدثنيه مفاوضة حبلب، ومل يكن أصله معه فكتبته باملعىن، واللفظ يزيد وينقص

. ك احلج، كتاب اهلدايا والسنة فيها، كتاب احلمام وآدابهكتاب سجود القرآن، كتاب مناس. احلريب

والذي خرج من تفسريه لغريب احلديث، مسند أيب بكر رضي اهللا عنه، مسند عمر رضي اهللا عنه، مسند 
عثمان رضي اهللا عنه، مسند علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، مسند الزبري رضي اهللا عنه مسند طلحة 

بن أيب وقاص، مسند عبد الرمحن بن عوف، مسند العباس رضي اهللا عنه مسند رضي اهللا عنه مسند سعد ا
شيبة بن عثمان رضي اهللا عنه مسند عبد اهللا بن جعفر مسند املسور بن خمرمة رضي اهللا عنه، مسند 

املطلب ابن ربيعة، مسند السائب، مسند خالد ابن الوليد، مسند أيب عبيدة بن اجلراح، مسند ما روى عن 
، مسند ما روي عن عاصم بن عمر، مسند صفوان بن أمية، مسند جبلة بن هبرية، مسند عمرو معاوية

ابن العاص، مسند عمران بن احلصني، مسند حكيم بن حزام، مسند عبد اهللا بن زمعة، مسند عبد الرمحن 
  .بن مسرة، مسند عبد اهللا بن عمرو، مسند عبد اهللا بن عمر

  إبراهيم بن إسحاق األديب

أبو إسحاق الضرير البارع، مسع احلديث بالبصرة واألهواز وببغداد، بعد األربعني والثالمثائة، اللغوي 
وكان من الشعراء اودين، طاف بعض الدنيا، مث استوطن نيسابور، إىل أن مات ا يف سنة مثان وسبعني 

ولقيه وروى عنه . ه احلاكم، وممن تعلم الفقه والكالم قال ذلك كل"وكان من الشعراء اودين"وثالمثائة، 
  .شيئاً

  إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد اهللا
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له أدب، وحفظ، ولغة، وتصانيف، ومن . الطرابلسي، يعرف بابن األجدايب، وأجدابية من نواحي أفريقية
  .كتاب كفاية املتحفظ، صغري احلجم، كثري النفع، وكتاب األنواء: مشاهريها

  إبراهيم بن السري بن سهل

كان من أهل الدين والفضل، حسن االعتقاد، مجيل املذهب، وله : بو إسحاق النحوي قال اخلطيبأ
  .مصنفات حسان يف األدب، مات يف مجادى اآلخرة سنة إحدى عشرة وثالمثائة

حدثين الشيخ أبو العالء املعري أنه مسع عنه ببغداد، أنه ملا حضرته الوفاة . وحكى ابن مهذب يف تارخيه
وأبو : اللهم احشرين على مذهب أمحد بن حنبل: ه، فعقد هلم سبعني، وآخر ما مسع منهسئل عن سن

  .إسحاق هو أستاذ أيب علي الفارسي

    

كنت أخرط : حدثين الزجاج قال: قال اخلطيب بإسناده، قال أبو حممد عبد اهللا بن درستويه النحوي
اناً وال يعلم بأجرة إال على قدرها، فقال الزجاج فاشتهيت النحو، فلزمت املربدلتعلمه، وكان ال يعلم جم

أخرط الزجاج، وكسيب يف كل يوم درهم ودانقان أو درهم ونصف، : أي شيء صناعتك؟ قلت: يل
وأريد أن تبالغ يف تعليمي، وأنا أعطيك كل يوم درمهاً، وأشرط لك أن أعطيك إياه أبداً، إىل أن يفرق 

فلزمته، وكنت أخدمه يف أموره مع ذلك وأعطيه : إليه، قالاملوت بيننا، استغنيت عن التعليم أو احتجت 
الدرهم، فينصحين يف العلم، حىت استقللت، فجاء كتاب بعض بين مارقة من الصراة يلتمسون معلماً حنوياً 

ألوالدهم، فقلت له أمسين هلم، فأمساين، فخرجت فكنت أعلمهم وأنفذ إليه يف كل شهر ثالثني درمهاً، 
ا أقدر عليه، ومضت مدة على ذلك، فطلب منه عبيد اهللا بن سليمان مؤدباً البنه وأزيده بعد ذلك مب

فكتب إليهم عبيد اهللا فاسترتهلم : ال أعرف لك إال رجالً بالصراة مع بين مارقة، قال: القاسم، فقال له
رهم عين، فرتلوا له، فأحضرين وأسلم القاسم إيل، فكان ذلك سبب غنائي، وكنت أعطي املربد ذلك الد
إن : يف كل يوم إىل أن مات، وال أخليه من التفقد حبسب طاقيت، قال فكنت أقول للقاسم بن عبيد اهللا

تعطينين عشرين ألف : ماذا أحببت؟ فأقول له: بلغك اهللا مبلغ أبيك ووليت الوزارة ماذا تصنع يب؟ فيقول
نا على مالزميت له، وصرت دينار، وكانت غاية أمنييت، فما مضت سنون حىت ويل القاسم الوزارة، وأ

يا أبا : ندميه، فدعتين نفسي إىل إذكاره بالوعد، مث هبته، فلما كان يف اليوم الثالث من وزارته قال يل
عولت على رعاية الوزير أيده اهللا، وأنه ال حيتاج إىل إذكار بنذر : إسحاق، مل أرك أذكرتين بالنذر، فقلت
إنه املعتضد، ولواله ما تعاظمين دفع ذلك إليك يف مكان واحد، : عليه يف أمر خادم واجب احلق، فقال يل

اجلس للناس : ولكين أخاف أن يصري يل معه حديث، فامسح بأخذه متفرقاً، فقلت يا سيدي أفعل، فقال
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وخذ رقاعهم يف احلوائج الكبار واستجعل عليها، وال متتنع عن مسأليت شيئاً ختاطب فيه، صحيحاً كان أو 
ففعلت ذلك، وكنت أعرض عليه كل يوم رقاعاً، فيوقع يل :  حيصل لك مال النذر، قالحماالً، إىل أن

كم ضمن لك على هذا؟ فأقول كذا وكذا، فيقول يل غبنت، هذا يساوي كذا وكذا : فيها، ورمبا قال يل
إرجع فاستزد، فأراجع القوم، فال أزال أماكسهم ويزيدوين، حىت أبلغ احلد الذي رمسه، قال وعرضت 

ه شيئاً عظيماً، فحصلت عندي عشرون ألف دينار، وأكثر منها يف مديدة، فقال يل بعد شهور يا أبا علي
إسحاق، حصل مال النذر؟ فقلت ال، فسكت، وكنت أعرض عليه فيسألين يف كل شهر وحنوه حصل 

  .املال؟ فأقول ال، خوفاً من انقطاع الكسب إىل أن حصل يل ضعف ذلك املال

يت من الكذب املتصل، فقلت قد حصل ذلك بربكة الوزير، فقال فرجت واهللا عين، وسألين يوماً فاستحي
فقد كنت مشغول القلب إىل أن حيصل لك، قال مث أخذ الدواة فوقع إىل خزانه بثالثة آالف دينار صلة 
فأخذا، وامتنعت أن أعرض عليه شيئاً، ومل أدر كيف أقع منه؟ فلما كان من الغد جئته وجلست على 

 فأومأ إىل أن هات ما معك، يستدعي مين الرقاع على الرسم، فقلت ما أخذت من أحد رقعة، ألن رمسي
أتراين أقطع عنك شيئاً قد صار ! النذر وقع الوفاء به، ومل أدر كيف أقع من الوزير؟ فقال يا سبحان اهللا

 وال يعلم سبب لك عادة؟ وعلم به الناس، وصارت لك به مرتلة عندهم وجاه، وغدو ورواح إىل بابك،
انقطاعه، فيظن ذلك لضعف جاهك عندي، أو تغري رتبتك عندي، اعرض علي رمسك، وخذ بال 

حساب، فقبلت يده، وباكرته من غد بالرقاع، فكنت أعرض عليه كل يوم شيئاً إىل أن مات وقد تأثلت 
  .حايل هذه

ى القاسم بن عبيد اهللا دخلت مع شيخنا أيب إسحاق الزجاج عل: وحدث أبو علي الفارسي النحوي قال
الوزير، فورد عليه خادم وساره بشيء استبشر له، مث تقدم إىل شيخنا أيب إسحاق باملكوث إىل أن يعود، 

مث ض فلم يكن بأسرع من أن عاد ويف وجهه أثر الوجوم، فسأله شيخنا عن ذلك، ألنس كان بينه 
 فسمتها أن تبيعين إياها فامتنعت من ذلك، مث كانت ختتلف إلينا جارية إلحدى املغنيات،: وبينه، فقال له

أشار عليها أحد من ينصحها أن ديها إيل، رجاء أن أضاعف هلا مثنها، فلما وردت أعلمين اخلادم بذلك، 
فنهضت مستبشراً ألفتضها، فوجدا قد حاضت، فكان مين ما ترى، فأخذ شيخنا الدواة من بني يديه 

    : وكتب

   بالطعن في الظلمحاذق  فارس ماض بحربته

 من دم بدم فاتقته  أن يدمي فريسته رام
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وجرى بني الزجاج وبني املعروف مبسيند، وكان من أهل العلم تنمر، فاتصل ونسجه إبليس وأحلمه، : قال
  : حىت خرج إبراهيم بن السري إىل حد الشتم، فكتب إليه مسيند

 لينفعه فأثمه وضره  أبي الزجاج إال شتم عرضي

 لفظة في شتم حره ليطلق  صادقاً ما كان حر وأقسم

 للمنون علي كره ولكن  أني كررت لفر مني ولو

 ال وقاه اهللا شره ليوم  قد وقاه اهللا شري فأصبح

كل هذا من تاريخ اخلطيب . فلما اتصل هذا الشعر بالزجاج قصده راجالً حىت اعتذر إليه وسأله الصفح
  .إبراهيم

دي عن أيب منصور اجلواليقي عن املبارك الصرييف، عن علي بن أمحد بن الدهان، أنبأنا يزيد بن احلسن الكن
كتب إلينا أبو احلسن علي بن حممد الشمشاطي من املوصل : عن عبد السالم بن حسن البصري، قال

قال أبو إسحاق بن السري الزجاج رمحه اهللا، دخلت على أيب العباس ثعلب رمحه اهللا، يف أيام أيب : قال
س حممد بن يزيد املربد وقد أملى شيئاً من املقتضب، فسلمت عليه وعنده أبو موسى احلامض، وكان العبا

قد : حيسدين شديداً، وجياهرين بالعداوة، وكنت ألني له وأحتمله ملوضع الشيخوخة، فقال يل أبو العباس
ال يشك يف حسن عبارته محل إيل بعض ما أماله هذا اخللدي، فرأيته ال يطوع لسانه بعبارة، فقلت له إنه 

واهللا إن : ما رأيته إال ألكن متغلقاً، فقال أبو موسى: اثنان، ولكن سوء رأيك فيه يعيبه عندك، فقال
دخلت البصرة فلقيت : بلغين عن الفراء أنه قال: صاحبكم ألكن يعين سيبويه، فأحفظين ذلك، مث قال

لفطنة، فأتيته فإذا هو أعجم ال يفصح، يونس وأصحابه، فسمعتهم يذكرونه باحلفظ والدراية وحسن ا
هذا ال : هات ذيك املاء من ذاك اجلرة، فخرجت من عنده ومل أعد إليه، فقلت له: مسعته يقول جلارية له

يصح عن الفراء، وأنت غري مأمون يف هذه احلكاية، وال يعرف أصحاب سيبويه من هذا شيئاً، وكيف 
 علم ما الكلم من العربية؟ وهذا يعجز عن إدراك فهمه كثري هذا باب: تقول هذا ملن يقول يف أول كتابه
ما هو؟ قال : قد وجدت يف كتابه حنواً من هذا، قلت: فقال ثعلب: من الفصحاء، فضالً عن النطق به

حاشا حرف خيفض ما بعده كما ختفض حىت، وفيها معىن االستثناء، فقلت : يقول يف كتابه يف غري نسخة
: وهو صحيح، ذهب يف التذكري إىل احلرف، ويف التأنيث إىل الكلمة، قالهذا كذا يف كتابه، : له

ومن يقنت منكن هللا ورسوله : "كل جيد، قال اهللا تعاىل: واألجود أن حيمل الكالم على وجه واحد، قلت
ذهب إىل املعىن، مث " ومنهم من يستمعون إليك: "وقال عز وجل. وقرئ وتعمل صاحلاً". ويعمل صاحلاً

لو محل الكالم على وجه واحد يف : ذهب إىل اللفظ، وليس لقائل أن يقول" هم من ينظر إليكومن: "قال
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االثنني كان أجود، ألن كال جيد، فأما حنن فال نذكر حدود الفراء، ألن صوابه فيه أكثر من أن يعد، 
ع عملت كتاب الفصيح للمبتدئ املتعلم، وهو عشرون ورقة، أخطأت يف عشرة مواض: ولكن هذا أنت

منه قال يل اذكرها، قلت له نعم، قلت وهو عرق النسا، وال يقال عرق النسا، كما ال يقال عرق األر، 
  .وال عرق األكحل

  : قال امرؤ القيس

 هبلت أال تنتصر فقلت  فأنشب أظفاره في النسا

 يبلغوا احللم والذين مل: "حلمت يف النوم أحلم حلماً، ليس مبصدر، وإمنا هو اسم، قال اهللا تعاىل: وقلت
حسبت : وإذا كان للشيء مصدر واسم، مل يوضع االسم موضع املصدر، أال ترى أنك تقول" منكم

الشيء أحسبه حسباً وحساباً، واحلسب املصدر، واحلساب االسم، ولو قلت ما بلغ احلسب إليك ورفعت 
زبة، وهذا خطأ، رجل عزب، وامرأة ع: احلسب إليك مل جيز، وأنت تريد ورفعت احلساب إليك، وقلت

إمنا يقال رجل عزب، وامرأة عزب، ألنه مصدر وصف به فال جيمع وال يثىن، وال يؤنث، كما يقال رجل 
  : خصم وامرأة خصم، وقد أتيت بباب من هذا النوع يف الكتاب، وأفردت هذا منه، قال الشاعر

  يا من يدل عزباً على عزب

    

 كسرى، والدليل على ذلك أنا وإياكم ال خنتلف يف وقالت كسرى بكسر الكاف وهذا خطأ، إمنا هو
النسب إىل كسرى، يقال كسروي بفتح الكاف، وليس هذا مما يغري بالنسب لبعده منها، أالترى أنك لو 

وعدت : نسبت إىل معزى لقلت معزوي، وإىل درهم قلت درمهي وال يقال معزوي وال درمهي، وقلت
قلت أوعدته بكذا، نقضاً ملا أصلت، ألنك قلت بكذا، وقولك الرجل خرياً وشراً، فإذا مل تذكر الشر 

وهم املطوعة، وإمنا هم : بكذا كناية عن الشر، والصواب أن تقول إذا مل تذكر الشر قلت أوعدته، وقلت
فقال ما قلت إال " يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات: "املطوعة، بتشديد الطاء كما قال اهللا تعاىل

وقلت هو لرشدة وزنية، كما . هكذا قرأته عليك، وقرأه غريي وأنا حاضر أمسع مراراً: قلتاملطوعة، ف
هو لغية، والباب فيها واحد، ألنه إمنا يريد املرة الواحدة، ومصادر الثالثي إذا أردت املرة الواحدة مل 

نحويني، ختتلف، تقول ضربته ضربة، وجلست جلسة وركبت ركبة، ال اختالف يف ذلك بني أحد من ال
هو حسن اجللسة : وإمنا تكسر من ذلك ما كان هيئة حال، فتصفها باحلسن والقبح وغريمها، فتقول

: أسنمة للبلدة، ورواه األصمعي بضم اهلمزة أسنمة، فقال: وقلت. والسرية والركبة، وليس هذا من ذلك

بط ملا حيكى، وأوثق ما روى ابن األعرايب وأصحابنا إال أسنمة، فقلت قد علمت أنت أن األصمعي أض
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إذا عز أخوك فهن، والكالم فهن، وهو من هان يهني إذا الن، ومنه قيل هني لني، : فيما يروى، وقلت
ألن هن من هان يهون من اهلوان، والعرب ال تأمر بذلك، وال معىن هلذا الكالم يصح لو قالته العرب، 

: من قولك عز الشيء إذا اشتد، ومعىن الكالمومعىن عز ليس من العزة اليت هي املنعة والقدرة، وإمنا هو 

إذا صعب أخوك واشتد فذل من الذل له، وال معىن للذل ههنا، كما تقول إذا صعب أخوك فلن له، قال 
  .فما قرئ عليه كتاب الفصيح بعد ذلك علمي، مث بلغين أنه سئم ذلك، فأنكر كتاب الفصيح أن يكون له

الزجاج على ثعلب مل يسلم إليه العلماء باللغة فيها، وقد ألفوا وهذه املآخذ اليت أخذها : قال املؤلف
  .تآليف يف االنتصار لثعلب يضيق هذا املختصر عن ذكرها

  : أنشدنا أبو العباس املربد: وحدث الزجاج قال

 أهل الوفاء والكرم رأيت  في انقباض وحشمة فإذا

  وجئت ما جئت غير محتشم  نفسي على سجيتها أرسلت

: وهذان البيتان يرويان حملمد بن كناسة، وقد روامها آخرون أليب نواس، قال الزجاج:  اهللا الفقريقال عبيد

أليس يقول األصمعي احلشمة الغضب؟ واحلشمة االستحياء، ألن الغضب واالستحياء مجيعاً : فقلت له
يس احلياء أل: فقلت له: نقصان يف النفس، واحنطاط عن الكمال، فلذلك كان خمرجهما واحداً، قال
إذا مل تستح فافعل ما تشاء، : حمموداً، والغضب مذموماً؟؟ وقد روي أن احلياء شعبة من اإلميان، وقد قيل

احلياء حممود يف الدين، ويف اجتناب احملارم، ويف اإلفضال، وأما يف ترك احلقوق، والنكوص عن : فقال
  .اخلصوم عند احلجاج، فهو نقصان يف النفس

معىن قوهلم إذا مل تستح فاصنع ما شئت أي إذا صنعت ما ال : مسعت املازين يقولو: قال أبو العباس
  .تستحي من مثله فاصنع ما شئت، وليس على ما يذهب إليه العوام، وهذا تأويل حسن

    

كان الزجاج يزعم أن كل لفظتني اتفقتا ببعض : قال محزة بن احلسن األصبهاين يف كتاب املوازنة
 إحدامها عن حروف األخرى فإن إحدامها مشتقة من األخرى، فيقول الرجل احلروف وإن نقص حروف

مشتق من الرجل، والثور إمنا يسمى ثوراً ألنه يثري األرض، والثوب إمنا مسي ثوباً ألنه ثاب لباساً بعد أن 
ه، كالثور وزعم أن القرنان إمنا مسى قرناناً ألنه مطيق لفجور امرأت: كان غزالً، حسيبه اهللا، كذا قال، قال

وحكى حيىي بن علي بن : أي مطيقني قال" وما كنا له مقرنني"القرنان أي املطيق حلمل قرنه، ويف القرآن 
حيىي املنجم، أنه سأله حبضرة عبد اهللا بن أمحد بن محدون الندمي، من أي شيء اشتق اجلرجري؟ قال ألن 

 قيل للحبل اجلرير، ألنه جير على األرض، الريح جترجره، قال وما معىن جترجره؟ قال جترره، قال ومن هذا
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: ألا جتر على األرض، فقال لو جرت على األرض النكسرت، قال: واجلرة مل مسيت جرة؟ قال: قال

فاجلرجور الذي هو اسم املائة من اإلبل مل : فارة مل مسيت جمرة؟ قال ألن اهللا جرها يف السماء جراً، قال
فالفصيل ار، الذي يشق طرف لسانه، لئال يرتضع أمه، ما : مة وتقاد، قالألا جتر باألز: مسيت به؟ قال

قولك فيه؟ قال ألم جروا لسانه حىت قطعوه، قال فإن جروا أذنيه فقطعوه تسميه جمراً؟ قال ال جيوز 
قد نقضت العلة اليت أتيت ا على نفسك، ومن مل يدر أن هذا مناقضة فال : ذلك، فقال حيىي بن علي

وشهدت ابن العالف الشاعر وعنده من حيكي عن كتاب الزجاج أشياء من شنيع : ه، قال محزةحس ل
االشتقاق الذي فيه، مث قال إين حضرته وقد سئل عن اشتقاق القصة، قال ألا تقصع اجلوع أي تكسره، 

والعصفر مشتق من العصفور، والدب . اخلضض مشتق من اخلضيض: قال ابن العالف يلزمه أن يقول
شتق من الدب، والعذب من الشراب مشتق من العذاب، واخلريف من اخلروف، والعقل مشتق من م

العاقول، واحللم مشتق من احللمة، واإلقليم مشتق من القلم، واخلنفساء من الفساء، واخلنثى من األنثى، 
  .واملخنث من املؤنث، ضرط إبليس على ذا من أدب

 يرتل باجلانب الغريب من بغداد، يف املوضع املعروف بالدويرة، كان أبو إسحاق الزجاج: وقال ابن بشران
  : وأنشدت له

 وال يدنيه إن لم يقض شي  ال يرد الرزق عني قعودي

 فعافني والسير لي وسرت  فقد أتاني في قعودي قعدت

  إلى رشدي وأن الحرص غي  أن رأيت القصد أدنى فلما

 فيظل أعيش به و ولي  لمدلج دلج الليالي تركت

    

ملا مات أبو العباس أمحد بن حيىي : حدث أبو القاسم عبيد اهللا بن حممد بن جعفر األزدي البصري قال
أمحد بن حيىي : أين يذهب بك؟ أليس كان يقال: بكى أبو إسحاق الزجاج، فقلت ما بكاؤك؟ فقال يل

. اقد، ونفقت البهارجمات الن: جالس وإبراهيم الزجاج اليوم؟ فقال الزجاج ونفطويه وابن األنباري

وحدث املرزباين يف كتاب املقتبس، ومل يذكر من خربه غري هذه القصة، وذكرها ابن الندمي يف فهرسته، 
كان السبب يف اتصال أيب إسحاق الزجاج باملعتضد، أن بعض الندماء وصف للمعتضد كتاب : قاال مجيعاً

 خاصة، واسم حمربة حممد بن حيىي بن أيب جامع النطق الذي عمله حمربة الندمي، قال حممد بن إسحاق
عباد، ويكىن أبا جعفر، واسم أيب عباد جابر بن زيد بن الصباح العسكري، وكان حسن األدب، ونادم 

املعتضد، وجعل كتابه جداول، رجع الكالم إىل اتفاقهما، فأمر املعتضد القاسم بن عبيد اهللا أن يطلب من 
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عرضه عليه فلم يتوجه إىل حساب اجلداول، وقال لست أعرف يفسر تلك اجلداول، فبعث إىل ثعلب و
: هذا، وإن أردمت كتاب العني فموجود، وال رواية له فكتب ابن عبيد اهللا إىل املربد أن يفسرها، فأجام

إنه كتاب طويل، حيتاج إىل تعب وشغل، وإنه قد كرب وضعف عن ذلك، وإن دفعتموه إىل صاحيب 
يفي بذلك، فتغافل القاسم عن مذاكرة املعتضد بالزجاج حىت أحل عليه إبراهيم بن السري رجوت أن 

املعتضد، فأخربه بقول ثعلب واملربد وأنه أحال على الزجاج، فتقدم إليه بالتقدم إىل الزجاج بذلك، ففعل 
أنا أعمل ذلك على غري نسخة، وال نظر يف جدول، فأمره بعمل الثنائي، فاستعار : القاسم، فقال الزجاج

جاج كتب اللغة من ثعلب والسكري وغريمها، ألنه كان ضعيف العلم باللغة، ففسر الثنائي كله، الز
وكتبه خبط الترمذي الصغري أيب احلسن، وجلده، ومحله إىل الوزير، ومحله الوزير إىل املعتضد، واستحسنه 

سخة إىل أحد، إال إىل خزانة وأمر له بثالمثائة دينار، وتقدم إليه بتفسريه كله، ومل خيرج مما عمله الزجاج ن
  .املعتضد ووزيره

مث ظهر يف كتاب السلطان هذا التفسري منقطعاً، ورأيناه يف طلحي لطيف، وصار للزجاج : وقال ابن الندمي
ذا السبب مرتلة عظيمة، وجعل له رزق يف الندماء، ورزق يف الفقهاء، ورزق يف العلماء، حنو ثالمثائة 

كتاب ما فسره من جامع النطق، كتاب معاين القرآن، : وللزجاج من الكتب: دينار، قال ابن الندمي
ابتدأ أبو إسحاق بإمالء كتابه املوسوم مبعاين القرآن يف صفر سنة مخس : قرأت على ظهر كتاب املعاين"

، كتاب االشتقاق، كتاب القوايف، كتاب "ومثانني ومائتني وأمته يف شهر ربيع األول، سنة إحدى وثلثمائة
عروض، كتاب الفرق، كتاب خلق اإلنسان، كتاب خلق الفرس، كتاب خمتصر النحو، كتاب فعلت ال

  .وأفعلت، كتاب ما ينصرف وما ال ينصرف، كتاب شرح أبيات سيبويه، كتاب النوادر

  إبراهيم بن سعدان بن حمزة

ية عنه، يروى عنه كان أبو احلسن العرتي كثري الروا: الشيباين املؤدب، ذكره املرزباين يف كتابه وقال
وكان لسعدان بن املبارك النحوي ابن يسمى إبراهيم، روى عن أبيه . األخبار، ومستحسن األشعار

النقائض، ورواها عنه أبو سعيد السكري، ولست أعلم أهو الذي نسبه العرتي إليه أم غريه؟ ألن العرتي 
  .رزباينكل هذا كالم امل. نسبه إىل سعدان بن محزة الشيباين، واهللا أعلم

. وكان إبراهيم بن سعدان النحوي فيما رواه أمحد بن أيب طاهر، يؤدب املؤيد، وكان ذا مرتلة عنده

  : وحدث املرزباين فيما رفعه إىل أيب إسحاق الطلي أمحد بن حممد بن حسان يف مجال إبراهيم بن سعدان

 في قر الشتاء وفي الصيف بلونين  أيها العير المصرف لونه أال
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  إلى مجد موالك الشفيق على الضيف  اك اهللا من كل آفةوق هلم

أخربنا إبراهيم بن سعدان، : وحدث املرزباين عن عبد اهللا بن حيىي العسكري، عن أيب إسحاق الطلي قال
حرفان فيهما أربع وعشرون نقطة ال يعرف مثلهما حكامها أبو احلسن اجلبائي، تتقتقت أي صعدت : قال

البشاشة، وحرف يف القرآن هجاؤه عشرة أحرف متصلة، ليس يف القرآن مثله يف اجلبل، وتبشبشت من 
  ".ليستخلفنهم يف األرض: "يف سورة النور

    

بلغين أنك رافضي، فقلت يا أمري : قال يل املتوكل: وحدث املرزباين عن الصويل عن أيب العيناء قال
ا، وأستاذي األصمعي، وجرياين املؤمنني وكيف أكون رافضياً وبلدي البصرة، ومنشئي مسجد جامعه

باهلة؟ وليس خيلو الناس من طلب دين أو دنيا، فإن أرادوا ديناً فقد أمجع املسلمون على تقدمي من أخروا، 
وتأخري من قدموا، وإن أرادوا دنيا فأنت وآباؤك أمراء املؤمنني، ال دين إال بك، وال دنيا إال معك، أبوك 

: إن ابن سعدان زعم ذلك فيك، فقلت: رض، وأنا موالك، فقالمسترتل الغيث، ويف يديك خزائن األ

ومن ابن سعدان؟ واهللا ما يفرق ذلك يب اإلمام واملأموم، والتابع واملتبوع، إمنا ذاك حامل درة، ومعلم 
إنه مل يؤدبه : ال تفعل، ألنه مؤدب املؤيد، فقلت يا أمري املؤمنني: صبية، وآخذ على كتاب اهللا أجرة، فقال

يا أبا العيناء، ال واهللا :  وإمنا أدبه بأجرة، فإذا أعطيته حقه فقد قضيت ذمامه، فقام ابن سعدان فقالحسبة،
أي شيء أسهل عليك يا أمري : ما صدق أمري املؤمنني يف شيء مما حكاه عين، مث أقبل على املتوكل فقال
  : ضحك املتوكلف: املؤمنني من أن ينقضي جملسك على ما حتب، مث خيرج هذا فتقطعين؟ قال

  إبراهيم بن سعيد بن الطيب

هو من : وسألته يعين أبا الكرم اجلوزي عن الرفاعي فقال: أبو إسحاق الرفاعي، قال أبو طاهر السلفي
عبيد السيب، وكان ضريراً، قدم صبياً ذا فاقة إىل واسط، فدخل اجلامع إىل حلقة عبد الغفار احلصيين، 

احللقة، مث أصعد إىل بغداد، فصحب أبا سعيد السريايف، وقرأ عليه فتلقن القرآن فكان معاشه من أهل 
كتاب شرح سيبويه، ومسع منه كتب اللغة والدواوين، وعاد إىل واسط وقد مات عبد الغفار، فجلس 
صدراً يقرئ الناس يف اجلامع، ونزل الزيدية من واسط، وهناك تكون الرافضة والعلويون، فنسب إىل 

، وجفاه الناس، وكان شاعراً حسن الشعر جيده، وحدث يف كتاب أيب غالب مذهبهم، ومقت على ذلك
  .حممد بن أمحد بن سهل النحوي، أنشدين أبو إسحاق الرفاعي لنفسه

 ببينتهم فبنت وبانوا أبلي  ما كنت أحسب أنني وأحبة
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 وحظي منهم النسيان مني  نأت المسافة فالتذكر حظهم

رأيت : ت أبا نعيم أمحد بن علي بن أخي سدة املقرئ اإلمام يقولومات سنة إحدى عشرة وأربعمائة مسع
جنازة أيب إسحاق الرفاعي مع غروب الشمس خترج إىل اجلبانة وخلفها رجالن، فحدثت ا شيخنا أبا 

مسى لك الرجلني؟ فقلت ال، فقال كنت أنا أحدمها، وأبو غالب ابن : الفتح بن املختار النحوي فقال
  .دقنا أنا نسلم خوفاً أن نقتلبشران اآلخر، وما ص

ومن عجائب ما اتفق أن هذا الرجل تويف وكان على هذا الوصف من الفضل فكانت هذه حاله، وتويف 
يف غد يوم وفاته رجل من حشو العامة، يعرف بدناءة كان سوادياً، فأغلق البلد ألجله، وصلى عليه الناس 

وذكر يل أبو عبد اهللا حممد بن سعيد . كالم اجلوزيآخر : كافة، ومل يوصل إىل جنازته من كثرة الزحام
الذهيب، وذكره يف أخبار النحوين الواسطيني أنه تويف يف سنة اثنيت وعشرين وأربعمائة، فذاكرته مبا قاله 

  .الرجوع إىل احلق خري من التمادي على الباطل، الذي ذكره اجلوزي هو احلق، أنا وهم: اجلوزي فقال

أنشدنا أبو إسحاق الرفاعي وما رأيت قط أعلم منه قال أنشدنا عبد : ان قالوحدث أبو غالب بن بشر
  : الغفار ابن عبد اهللا، قال أنشدنا أبو عبد اهللا إبراهيم بن حممد نفطويه

 بر عندك فيما قال أو فجرا إن  معاذير من يأتيك معتذراً اقبل

 أجلك من يعصيك مستترا وقد  فقد أطاعك من أرضاك ظاهره

  م بن سفيان الزياديإبراهي

هو إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن زياد بن أبيه، كان حنوياً لغوياً راوية، قرأ 
كتاب سيبويه على سيبويه ومل يتمه، وروى عن األصمعي وأيب عبيدة ونظرائهما، وكان شاعراً، مات 

  زباين يف حجر النار اهلامشي، سنة تسع وأربعني ومائتني، ومن شعره الذي رواه املر

 إن ذاك الدفع عني م  الرحمن عنكا دفع

 قارع سن ذلني  فيك بمن يع وأتى

 فقد برز حزني ن  إن تكن برزت في الحس

كان يف جواري حق قد دعيت إليه فحضرت، وجيء بنبيذ : حدث املرزباين عن املربد عن الزيادي قال
  : وطنبور، فغىن مغنيهم

 يبدد شرا ومن  ىلمن يتعر قوال

  يجبلون في الحسن درا  فتيان صدق تركت



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  33  

    

 يعيد خيرك شرا  وصرت إلف خسيس

 يغرك غرا من  فاتك واهللا هيهات

يل يا سيدي، وأنا جوان بن دست الباهلي سيدي، قلت ليس : فقلت ملن هذا الشعر، أصلحك اهللا؟ قال
عليك من ذا سيدي؟، قلت فردد الصوت، قال أي شيء : جوان ودست عافاك اهللا من أمساء العرب، قال

تريد تقمشه؟ كنك عقاب، أو كىن ما أعرفك، ما تركت على كبد ابن عمي األصمعي املاء، وقد جئت 
كان الزيادي يشبه : وحدث قال. فوثبت مما حل يب فلم أعد إليهم: قال. إيل طارت فراخ برجك طارت

  : عابة ومزاح، فمن شعره يف ذلكباألصمعي يف معرفته للشعر ومعايبه، وكان فيه د

 الحبل من الحبل وانقطع  قد خرج الهجر على الوصل

 الوصل من البخل وانفلت  الهجر جناح الهوى ودبق

 الوصل من القتل فيسلم  ذا الهجر قبيل الهوى فليت

  : وقال اجلماز يهجو الريادي

  من قال إبراهيم ملعون  بكذاب وال آثم ليس

 جده ما ناله إال املالعني وبعد هذا كله إنه يعجبه القثاء والتني وللزيادي من حكم رسول اهللا يف
كتاب النقط والشكل، كتاب األمثال، كتاب تنميق األخبار، كتاب أمساء السحاب والرياح : التصانيف

  : وقال إبراهيم الزيادي يف جارية سوداء كان حيبها. واألمطار، كتاب شرح نكت كتاب سيبويه

  حبيب تحملت فيه األذى   حبذا حبذاحبذا أال

 إذا الليل أظلم واجلوذا  حبذا برد أنيابه ويا

  إبراهيم بن سليمان بن عبد اهللا

ابن حبان النهمي بظن من مهدان، اخلزار الكويف أبو إسحاق، أخباري، ذكره أبو جعفر حممد بن احلسن 
سكن الكوفة يف بين متيم، فرمبا قيل هو ثقة يف احلديث، : الطوسي يف كتاب مصنفي اإلمامية، وقال

  .مث سكن يف بين هالل، فرمبا قيل اهلاليل ونسبه يف م: التميمي، قال

كتاب النوادر، كتاب اخلطب، كتاب الدعاء، كتاب املناسك، كتاب أخبار ذي القرنني، : له من الكتب
ب خلق السموات، كتاب كتاب إرم ذات العماد، كتاب قبض روح املؤمن والكافر، كتاب الدفائن، كتا

  .أخبار جرهم
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  إبراهيم بن صالح الوراق

أبو إسحاق، تلميذ أيب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري، ذكره الباخرزي يف كتاب دمية القصر فقال 
  : أنشدين له األديب يعقوب بن أمحد، وهو أحسن ما قيل يف معىن دود القز

 ورووأدتها فنفعني بقب  جيب ما انتفعت بعيشها وبنات

  قرن الكباش إلى جناح طيور  انبعثن عواطالً فإذا لها ثم

  : ومن املعاين املثارة من دود القز قول أيب الفتح البسيت: قال

 بأمر ال يزال يعالجه؟ معنى  ألم تر أن المرء طول حياته

  ويهلك غماً وسط ما هو ناسجه  كدود القز ينسج دائباً تراه

  :  املتكلم األصبهاينوأليب إسحاق يهجو ابن زكريا

 وخلقاً بالرخال النواسح خالفاً  أحمد يا أشبه الناس كلهم أبا

 حياة ولكن بالعقول الكواسج  لعمرك ما طالت بتلك اللحى لكم

  إبراهيم بن أبي عباد اليمني

وهو ابن أخي احلسن بن إسحاق، بن أيب عباد النحوي، ذكر يف موضعه، وإبراهيم هذا من أعيان 
 باليمن، وله تصنيفان يف النحو خمتصران، مسي أحدمها التلقني، واآلخر يعرف مبختصر إبراهيم، النحويني

  .وكان متأخراً بعد اخلمسمائة

  إبراهيم بن العباس الصولي

أبو إسحاق الكاتب، هو إبراهيم بن العباس بن حممد ابن صول، موىل يزيد ابن املهلب، كنيته أبو إسحاق 
 وأربعني ومائتني بسامراً، وهو يتوىل ديوان النفقات والضياع، مولده سنة ست مات يف شعبان سنة ثالث

وسبعني ومائة، وقيل سنة سبع وستني، وكان صول رجالً تركياً، وكان هو وأخوه فريوز ملكي جرجان، 
ومتجسا بعد التركية، وتشبها بالفرس، فلما حضر يزيد بن املهلب بن أيب صفرة جرجان أمنهما، فأسلم 

  .على يده، ومل يزل معه حىت قتل يزيد يوم العقرصول 

    

وذكر الصويل أن صوالً . وكان يزيد بن املهلب ملا دعا إىل نفسه حلق به صول وغريه، فصادفه قد قتل
جده شهد احلرب مع يزيد بن املهلب، وأن يزيد وجد مقتوالً بال طعنة وال ضربة، انسدت أذناه 
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ومعه قتل صول ومجاعة من :  فمات، فال يعرف مثله قتيل غبار، قالومنخراه، وامتأل فمه بغبار العسكر
أصحابه وغلمانه، وقيل بل احناز إىل العباس بن الوليد يف مجاعة من غلمانه، فأعطاه العباس أماناً وبعض 
أوالد املهلب معه، فلما حصال يف يده غدر م، وقتلهم مجيعاً، وكان يقاتل كل من بينه وبني يزيد من 

صول يدعوكم إىل كتاب اهللا وسنة نبيه، فبلغ ذلك يزيد بن عبد : بين أمية، ويكتب على سهامهجيوش 
ويلي على ابن الغلفاء، ماله وللدعاء إىل كتاب اهللا وسنة نبيه؟ ولعله ال يفقه : امللك فاغتاظ، وجعل يقول

  .صالته

ارة، وقتله عبد اهللا بن علي، وكان حممد بن صول من رجال الدولة العباسية ودعاا، وكان يكىن أبا عم
ملا خالف مع مقاتل بن حكيم العكي، وكان بعض أهليهم ادعوا أم عرب، وأن العباس بن األحنف 

  .الشاعر خاهلم

وكان إبراهيم بن العباس وأخوه عبد اهللا من وجوه الكتاب، وكان عبد اهللا أسنهما، وأشدمها تقدماً، 
، وكان إذا قال شعراً اختاره، وأسقط رذله، وأثبت خنبته، فمن وكان إبراهيم آدما، وأحسنهما، شعراً

  : ذلك قوله

 العهد مأمون المغيب وفي  الجواد أبا هشام ولكن

  وطالع عليك مع الخطوب  عندما استغنيت عنه بطئ

  : وهذا من نادر الشعر وجيده، ومن ذلك قوله ألخيه عبد اهللا

  بين إخوانه مالله من وصار  ولكن عبد اهللا لما حوى الغنى

  فساهمهم حتى استوت بهم الحال  خلة منهم تسد بماله رأى

وهذا الشعر يدل على أن قبله غريه، ولوال أن يكون قبله غريه لقال أال إن اجلواد أبا هشام، وأال إن عبد 
اتباً، حاذقاً، اهللا أو يكون قصد اإليهام مبدح قد تقدم، هذه األبيات من مجلته، واهللا أعلم، وكان إبراهيم ك

بليغاً، فصيحاً، منشئاً، وإبراهيم وأخوه عبد اهللا من صنائع ذي الرياستني الفضل ابن سهل، اتصال به فرفع 
منهما، وتنقل إبراهيم يف األعمال اجلليلة، والدواوين، إىل أن مات وهو متول ديوان الضياع والنفقات 

لو تكسب إبراهيم : بان، وكان دعبل يقولبسر من رأى، سنة ثالث وأربعني ومائتني للنصف من شع
  : بالشعر لتركنا يف غري شيء، وتعجب من قوله

 لمبذول له عذري عني  امرأ ضن بمعروفه إن

  إن كان ال يرغب في شكري  أنا بالراغب في خيره ما
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قصده وكان إبراهيم صديقاً حملمد بن عبد امللك الزيات، فوىل حممد الوزارة وإبراهيم على األهواز، ف
ووجه إليه بأيب اجلهم أمحد بن سيف وأمره بكشفه، فتحامل عليه حتامالً شديداً، فكتب إبراهيم إىل حممد 

  : ابن عبد امللك

  ألفضل ما يرجى أخ ووزير  وإني ألرجو بعد هذا محمداً

ليه أبا فأقام حممد على أمره، وجل أبو اجلهم يف التحامل عليه، فكتب إبراهيم إىل ابن الزيات، يشكو إ
  : هو كافر ال يبايل ما عمل، وهو القائل ملا مات غالمه خياطب ملك املوت: اجلهم ويقول

  وقد مألوا األرض عرضاً وطوال  تركت عبيد بني طاهر

 ضراراً كأن قد قتلت الرسوال  تسعى إلى واحدي وأقبلت

 وأصطبح الخمر صرفاً شموالً ة  أدين بترك الصال فسوف

ليس هذا الشعر أليب اجلهم، وإمنا إبراهيم قاله ونسبه : ته على إبراهيم وقصده له يقولفكان حممد لعصبي
  .إىل أيب اجلهم

كتبت وقد بلغت املدية احملز، وعدت األيام علي بعد عدواي : وكتب إبراهيم إىل ابن الزيات يستعطفه
ذاا، فصرت أضر بك عليها، وكان أسوأ الظن وأكثر خويف أن تسكن يف وقت حركتها، وتكف عند أ

  : علي منها، فكف الصديق عن نصريت خوفاً منك، وبادر إىل العدو تقرباً إليك، وكتب حتت ذلك

 صاحب أينا غلبا ر  بيني وبين الده أخ

 دهر علي نبا نبا  صديقي ما استقام وإن

 به وقد وثبا فعاد  على الزمان به وثبت

 به أخاً حدبا لعاد  عاد الزمان لنا ولو

    

أما واهللا لو آمنت ودك لقلت، ولكين أخاف منك عتباً ال تنصفين فيه، وأخشى من نفسي : وكتب إليه
الئمة ال حتتملها يل، وما قدر فهو كائن، عن كل حادثة أحدوثة، وما استبدلت حبالة كنت فيها مغتبطاً 

 فوجدت من ظلمين حاالً أنا يف مكروهها، ولكنها أشد علي من أين فزعت إىل ناصري عند ظلم حلقين،
  : أخف نية يف ظلمي منه، وأمحد اهللا كثرياً، وكتب حتتها

  ن فلما نبا صرت حرباً عوانا  أخيب إخاء الزما وكنت

 فأصبحت فيك أذم الزمانا ن  أذم إليك الزما وكنت
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 فها أنا أطلب منك األمانا ت  وكنت أعدك للنائبا

ده عنه، وأمره أن يقبل منه ما رفعه، ويرد إىل احلضرة مث وقف الواثق على حتامله عليه، فرفع ي: قال
  : مصوناً، فلما أحس إبراهيم بذلك، بسط لسانه يف ابن الزيات، وهجاه هجاء كثرياً منه

  وسمت بها إخوانك الذل والرغما  قدرت فلم تضرر عدواً بقدرة

 الناس من يأبى الدنية والذما من  وكنت ملياً بالتي قد يعافها

  : ضاً فيهوقال أي

 قليالً عن مدى غلوائكا وقصر  أبا جعفر خف خفضة بعد رفعة

 رجائي في غد كرجائكا فإن  كنت قد أوتيت عزاً ورفعة فإن

  : وقال أيضاً فيه

  فأوقدت من ضغن علي سعيرها  في بلوى ألمت صروفها دعوتك

 بين القبور نصيرها كداعية  إذا أدعوك عند ملمة وإني

  ملا أتاين خرب الزيات : زيات قال إبراهيموملا مات ابن ال

 أن موته حياتي أيقنت  وأنه قد عد في األموات

وملا احنرف حممد بن عبد امللك عن إبراهيم حتاماه الناس إن تلقوه، وكان احلارث بن بشتخري الزرمي املغين 
  : صديقاً له مصافياً، وهجره فيمن هجره من اإلخوان، فكتب إليه

  وكم من أخ قد غيرته الحوادث  غير حارثلي فيمن ت تغير

 وما بيني وبينك ثالث غنينا  أحارث إن شوركت فيك فطالما

  : ومن مستحسن شعر إبراهيم بن العباس قوله

  وعليك فالتمس الطريقا  النفاق ألهله خل

 عدواً أو صديقاً إال  بنفسك أن ترى وارغب

  : ومنه

 لصديق على الشقيقل وأقضي  أميل مع الصديق على ابن أمي

 بين مالي والحقوق وأجمع  بين معروفي ومني وأفرق

 واجدي عبد الصديق فإنك  ألفيتني حراً مطاعاً فإن
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وكان إبراهيم يهوى جارية لبعض املغنني بسر من رأى، يقال هلا ساهر، شهر ا، وكان مرتله ال خيلو 
أيامن مث جاءته ومعها جاريتان ملوالها، وقالت منها، مث دعيت يف وليمة لبعض أهلها، فغابت عنه ثالثة 

  : قد أهديت صاحبيت إليك، عوضاً عن مغييب عنك، فقال: له

 حسن اهللا أوالها وأخراها قد  أقبلن يحففن مثل الشمس طالعة

 وكن دونك يمناها ويسراها  كنت فيهن إال كنت واسطة ما

، وتنغص عليه وعلى جلسائه يومه، وكان وجلس يوماً مع إخوانه للشرب، وبعث خلفها فأبطأت عليه
  : عندهم عدة من القيان، مث وافت فسرى عنه، وطلبت نفسه، وشرب وطرب، وقال

 ولم تأت من بين أترابها  ألم ترنا يومنا إذ نأت

 بإشغالها وبإلهابها ر  غمرتنا دواعي السرو وقد

 الدجى تحت أثوابها وبدر  فتور إلى أن بدت ونحن

  ولما دنت كيف صرنا بها   كنا بهانأت كيف ولما

ما القصة كما ذكرت، وقد كنتم يف قصفكم مع من حضر، وإمنا جتملتم يل ملا : فتغضبت فقالت
  : حضرت، فقال

 ومن فؤادي لديه  من حنيني إليه يا

 أسفت عليه نهم  ومن إذا غاب من بي

 أصب إليه هم  حضرت فمن بين إذا

 ديهفي ي فإذنه  من غاب غيرك منهم

فرضيت، فأقاموا يومهم على أحسن حال، مث طال العهد بينهما فملها، وكانت شاعرة، وكانت واه 
  : أيضاً، فكتبت إليه تعاتبه

 من أهل ودنا نثق؟ بعدك  يا ناقض العهود بمن باهللا

  إن ذكر العاشقون من عشقوا  ما استحيت لي أبدا واسوأتا

  لبقظريف مهذب وال  غرني كاتب له أدب ال

    

 ولم أدر أنه ملق دهراً  كنت بذاك اللسان نختلني
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  .فاعتذر إليها وراجعها، فلم تر منه ما تكره حىت فرق املوت بينهما

كان إلبراهيم ابن قد يفع وترعرع، وكان به معجباً، فاعتل علة : وحدث علي بن احلسني اإلسكايف قال
  : زعاً شديداً، فمن مراثيه فيهمل تطل حىت مات، فرثاه مراثي كثرية، وجزع عليه ج

 عليك الناظر فبكى  كنت السواد لمقلتي

 فعليك كنت أحاذر  من شاء بعدك فليمت

  : وقال أيضاً فيه

 عنه حمام األجل أدافع  مذ لد أعطيته ومازلت

  ن وأرمي بطرفي إلى حيث حل  دائباً بالقرآ أعوذه

 إلى حيث حل فلم يرتحل  يدي قصدها واحد فأضحت

ما كان عندي إال أنه : إنه جرمي، فقال له: مر إبراهيم برجل يستثقله فسلم عليه فقال لبعض من معهو
  : إمنا أردت قول الشاعر: من أهل السواد، فضحك إبراهيم وقال

 والذي خلقه ثقيل  يسائل عن أخي جرم

 والصنيعة عنده فالن ممن يزكو شكره، ويعنيين أمره،: وكتب إبراهيم شفاعة لرجل إىل بعض إخوانه
  واجدة موضعها، وسالكة طريقها، 

 إصابة شكر لم يضع معه أجر  وأفضل ما يأتيه ذو الدين والحجى

  : ونظر إبراهيم إىل احلسن بن وهب وهو خممور فقال له

  تك كيف كنت وكيف كانا  قد حكتا مبي عيناك

 مبيت صاحبها عيانا ك  عين قد أرت ولرب

بر على بعض عمال إبراهيم، فحضر إبراهيم دار املتوكل فرأى هالل الشهر على ورفع أمحد بن املد: وقال
إن أمحد بن املدبر رفع على عاملك كذا وكذا فاصدقين عنه، قال : وجهه، ودعا له وضحك، وقال له

فضاقت علي احلجة، وخفت أن أحقق قوله إن اعترفت، مث ال أرجع منه إىل شيء فيعود على : إبراهيم
  : أنا يف هذا يا أمري املؤمنني كما قلت فيك: ت عن احلجة إىل احليلة، فقلتالغرم، فعدل

 الوشاة والعذاال وأطاع  قولي وصدق األقواال رد

  وعلى وجهه رأيت الهالال؟  يكون شهر صدود أتراه
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كيف تقبل يف املال قول : فقال ال يكون ذلك، واللهال يكون ذلك أبداً، والتفت إىل الوزير وقال له
إبراهيم ابن العباس أشعر احملدثني، وما روي شعر كاتب غريه، : وكان أمحد بن حيىي ثعلب يقول. احبهص

  : وكان يستجيد قوله

 ويفتر عنها أرضها وسماؤها  إبل كوم يضيق بها الفضا لنا

 دوننا أن ننستذم دماؤها ومن  فمن دونها أن تستباح دماؤنا

 خطب يوم حق فناؤها وأيسر  حمى وقرى فالموت دون مرامها

  : وقال إبراهيم يف قينة كان يهواها: واهللا لو أن هذا لبعض األوائل الستجيد له: ويقول

 صبري على ظلمكم ظلمي وعلمكم  كيف الهوى وجهلته وعلمتني

  هواي إلى جهلي فأرجع عن علمي  مالي عندكم فيردني وأعلم

  : لعباسومن أحسن ما قيل يف قصر الليل، قول إبراهيم بن ا

 قابلت فيها بدرها ببدر  من الليالي الزهر وليلة

  حتى تولت وهي بكر الدهر  لم تك غير شفق وفجر

كنت عند إبراهيم بن العباس وهو يكتب كتاباً، فنقطت القلم نقطة مفسدة فمسحها : وقال أبو الغيث
ءت هذه الثياب، واألصل ال تعجب، املال فرع، والقلم أصل، ومن هذا السواد جا: بكمه، فعجبت فقال

  : أحوج إىل املراعاة من الفرع، مث فكر قليالً وقال

 الوجود إلى العيان وأسلمه  ما الفكر ولد حسن لفظ إذا

  فصيح في المقال بال لسان  فنمنمه بيان ووشاه

 بينها حلل المعاني تجلى  حلل البيان منشرات ترى

  : وقال إبراهيم يف الفضل بن سهل

 فكرته عواقبها وتريه  ر على بديهتهاألمو يقضي

 حاضرها وغائبها فيعم  يصدرها ويوردها فيظل

 فيها الرزيئة كان صاحبها  ألمت صعبة عظمت وإذا

 ولوت على األيام جانبها  بها وقد رسبت المستقل

 راغبها وراهبها ووسعت  بالعدل فاعتدلت وعدلتها

 ئبهاتفل به كتا رأيا  وإذا الحروب علت بعثت لها
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 به فشفى مضاربها عزم  إذا نبت السيوف مضى رأياً

    

 في أخرى نوادبها وأقام  إلى فئة بدولتها أجرى

 فواضله نوائبها هدت  وإذا الخطوب تأثلت ورست

 أبدت له الدنيا مناقبها  جرت بضميره يده وإذا

يف جملس عبيد اهللا بن سليمان، واجتمع هارون بن حممد بن عبد امللك بن الزيات وابن برد اخلباز، : قال
إن كان ألبيك مثل : فجعل هارون ينشد من شعر أبيه وحماسنه، ويفضله ويقدمه، فقال له ابن برد اخلباز

  : قول إبراهيم ابن العباس الصويل

 بر إذا ما قدرا وأب  ضار إذا هيجته أسد

  يعرف األدنى إذا ما افتقرا  األبعد إن أثرى وال يعرف

  : هأو مثل قول

  عن جار بيتهم ازورار مناكب  السنون بيوتهم وترى لهم تلج

 لراغب أو راهب مستشرفين  بسيوفهم وشفارهم وتراهم

 العفاة ونزهة للراغب نهب  أو قارين حيث لقيتهم حامين

  .فاذكره وفاخر به، وإال فأقلل، فخجل هارون

، وكان استعان به يف أمر النكبة فقعد عنه، ودخل عليه أمحد بن املدبر بعد خالصه من النكبة مهنئاً: قال
  : وبلغه أنه كان يسعى وحيرض عليه ابن الزيات، فقال

  نبوت، فلما عاد عدت مع الدهر  أخي بالدهر حتى إذا نبا وكنت

 يوم إدباري عددتك من وتر وال  يوم إقبالي عددتك طائالً فال

 من غدرحالتيك من وفاء و كال  كنت إال مثل أحالم نائم وما

  : وله أيضاً فيه

 أعظم الحدثان من  لو قيل لي خذ أماناً

 من الخالن إال  أخذت أماناً لما

  : فأنا أستحسن قوله

 إذا تجدد حزن هون الماضي؟  حتى متى أنا في حزن وفي غصص
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 رجعت بقلب ساخط راض حتى  غضبت فما باليتم غضبي وقد

  : اتومما كتب إبراهيم بن العباس إىل ابن الزي

  كان عوني على الزمان وخلي؟  من رأى في المنام مثل أخ لي

 وأبى أن يعز إال بذلي  حاله فحاول حطي رفعت

  : وكتب إليه يستعطفه

  فعفواً جميالً كي يكون لك الفضل  فهبني مسيئاً مثل ما قلت ظالماً

 به أهالً فأنت له أهل جنيت  لم أكن بالعفو منك لسوء ما فإن

: أتاين فالن يف وقت أستثقل فيه حلظة الفرح وحدث الصويل عن العباس بن حممد قال:  كالمهومن منثور

  : أنشدين إبراهيم بن العباس، يف جملسه يف ديوان الضياع

 له فرجة كحل العقال ر  ربما تجزع النفوس من األم

  : ونكت بقلمه مث قال

 رجوعند اهللا منها المخ ذرعاً  نازلة يضيق بها الفتى ولرب

  فرجت وكنت أظنها ال تفرج  فلما استحكمت حلقاتها كملت

  .فعجبنا من سرعة طبعه، وجودة قرحيته: قال

ملا قرأ إبراهيم بن العباس على املتوكل : حدثي أيب قال: وحدث الصويل عن أمحد بن يزيد املهليب قال
  .رسالته إىل أهل محص

 مبا قوم به من أود، وعدل به من زيغ، ومل به من منتشر، أما بعد، فإن أمري املؤمنني يرى من حق اهللا عليه
استعمال ثالث يقدم بعضهن أمام بعض، أوالهن ما يتقدم به من تنبيه وتوقيف، مث ما يستظهر به من 

  : حتذير وختويف، مث اليت ال يقع حسم الداء بغريها

  وعيداً فإن لم يغن أغنت عزائمه  فإن لم تغن عقب بعدها أناة

إن إبراهيم فضيلة : توكل من حسن ذلك، وأومأ إىل عبيد اهللا أما تسمع؟ فقال يا أمري املؤمننيعجب امل
  .خبأها اهللا لك، واحتبسها على أيامك، وهذا أول شعر نفذ يف كتاب عن خلفاء بين العباس

اً إن فالناً حيب أن يكون لك ولي: قلت إلبراهيم بن العباس: وحدث عن ميمون بن هارون عن أبيه قال
أنا واهللا أحب أن تكون الناس مجيعاً إخواين، ولكين ال آخذ منهم إال من أطيق قضاء حقه، وإال : فقال يل

  .استحالوا أعداء، وما مثلهم إال كمثل النار، قليلها مقنع، وكثريها حمرق
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: قلت لهشاورت أبا الصقر قبل وزارته يف أمر يل فعرفين الصواب فيه، ف: وقال احلسني بن علي الباقطائي

  : أنت أيدك اهللا كما قال إبراهيم بن العباس يف هذا املعىن

 حتى رأيت العواقبا فسددتني  شتى الرأي البس حيرة أتيتك

  فجبت الخطوب واعتسفت المذاهبا  حين ألقى الرأي دوني حجابه على

    

  .ال تربح واهللا حىت أكتب البيتني، فكتبتهما له بني يديه خبطي: فقال

ملا تويف املعتصم باهللا، وقام ابنه الواثق خليفة بعده، كتب إليه إبراهيم بن العباس :  ذكوان قالوحدث أبو
إن أحق الناس بالشكر من جاء به عن اهللا، وأوالهم بالصرب من كان سلفه : يعزيه بأبيه ويهنئه باخلالفة

اطق عن اهللا بالشكر، وعترة رسوله رسول اهللا، وأمري املؤمنني أعزه اهللا وآباؤه نصرهم اهللا أولو الكتاب الن
املخصوصون بالصرب، ويف كتاب اهللا أعظم الشفاء ويف رسوله أحسن العزاء، وقد كان من وفاة أمري 

املؤمنني املعتصم باهللا، ومن مشيئة اهللا يف والية أمري املؤمنني الواثق باهللا، ما عفا على أوله آخره، وتالفت 
 الصرب، وفرضه يف األخرى الشكر، فإن رأى أمري املؤمنني أن يستنجز بدأته عاقبته، فحق اهللا يف األوىل

ووجد أعداء اهللا : ومن كالمه: ثواب اهللا بصربه، ويستدعي زيادته بشكره، فعل إن شاء اهللا تعاىل وحده
وكوميض " بقيعة حيسبه الظمآن ماء، حىت إذا جاءه مل جيده شيئاً"زخرف باطلهم، ومتويه كذم سراباً 

رض فأسرع، وملع فأطمع، حىت احنسرت مغاربه، وتشعبت مولية مذاهبه، وأيقن راجيه وطالبه، أال برق ع
مالذ وال وزر، وال مورد وال صدر، وال من احلرب مفر، هنالك ظهرت عواقب احلق منجية، وخوامت 

ويالً، وحدثين الصويل الباطل مردية، سنة اهللا فيما أزاله وأداله، ولن جتد لسنة اهللا تبديالً، وال عن قضائه حت
رأيت أيب يذاكر مجاعة من شعراء الشام مبعان من الشعر، فمر فيها : حدثين حيىي ابن البحتري قال: قال

فرغ من هذا كاتب العراق، : قلة نوم العاشق وما قيل يف ذلك، فأنشدوا إنشادات فيها، فقال هلم أيب
  : إبراهيم بن العباس، فقال

  منك جفاكارأى إذ  أحسب النوم حكاكا

 فابلغ بي مداكا هجر  الصبر ومنك ال مني

 في أن تراكا طمعت  همة عين كذبت

  أن ترى من قد رآكا؟  ما حظ لعيٍن أي

 ما بي من هواكا لم  حظي منك أن تع ليت
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تصرفت هذه األبيات يف معان من الشعر أحسن يف مجيعها، قال فكتبتها عنه أمجعها ومما : مث قال البحتري
  . له الصويلروي

  عند السرور، الذي واساك في الحزن  البرية طرا أن تواسيه أولى

 من كان يألفهم في المنزل الخشن  إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا

  : وروي له، وهو يف احلماسة

 نفس إلى أهل وأوطان نزوع  ال يمنعنك خفض العيش في دعٍة

 راناً بجيرانأرضاً بأرض وجي  بكل بالد إن حللت بها تلقى

كان إبراهيم أصدق الناس أليب، فعتب على ابنه : حدثين جرير بن أمحد بن أيب دؤاد، قال: قال الصويل
  : أيب الوليد يف شيء، فقال فيه أحسن قول ذمه فمدح أباه، وما أحسن هذا من جهة جرير

 على محاسن نقاها أبوك لكا  عفت مساو تبدت منك واضحة

 تقدم آباء الكرام بكا فقد  ام بهتقدمت أبناء الكر لئن

  : وروي إلبراهيم يف حممد بن عبد امللك

 ما صفا حبه على رصد في  كان رزقي عليك فارم به إن

 بالمطال لم أعد كررتني  لو كنت حراً كما زعمت وقد

 إلى مثلها إذاً فعد عدت  عدت ثم عدت فإن لكنني

  كبديفيا بردها على رق  سوء ما أتيت من ال أعتقني

 سوء قبلي إلى أحد أحسن  عبداً للسوء فيك وما فصرت

  : وله فيه

  إن جد أو إن هزال  ال أبداً وقائل

 نعم قال بلى قول  فهو إذا اضطر إلى

 باالً قول ال من  منه لما ض تعودوا

  : ومما يستحسن من شعر إبراهيم ابن العباس

 بالتظني وقضاء  بالتجني إبتداء

 ألعدائك مني ك  واشتفاء بتجني

  لم لم أعرضت عني؟  قل لي كي أع بأبي
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 فقد نالوا التمني ئي  تمنى ذاك أعدا قد

كان من أبلغ الناس يف الكتابة، حىت صار كالمه : وقال أبو زيد البلخي وذكر إبراهيم بن العباس فقال
 اهللا الفاسق أقساماً ثالثة، وقسم: كتب كتاب فتح عجيباً أثىن على اهللا ومحده مث قال يف خالل ذلك. مثالً

  .روحاً معجلة إىل نار اهللا، وجثة منصوبة بفناء معقله وهامة منقولة إىل دار خالفته

    

كنت أكتب إلبراهيم بن العباس على ديوان : وحدث اجلهشياري عن وهب بن سليمان بن وهب قال
وبني أمحد بن املدبر تباعد، وكان الضياع، وكان رجالً بليغاً، ومل يكن له يف اخلراج تقدم، وكان بينه 

قلدت إبراهيم بن العباس ديوان الضياع وهو : أمحد مقدماً يف الكتابة، فقال أمحد بن املدبر للمتوكل
يف غد أمجع : متخلف، آية من اآليات ال حيسن قليالً وال كثرياً، وطعن عليه طعناً قبيحاً، فقال املتوكل

 حباول املكروه، وعلم أنه ال يفي بأمحد بن املدبر يف صناعته، وغدا بينكما، واتصل اخلرب بإبراهيم فأيقن
قد حضر إبراهيم وحضرت، ومن : إىل دار السلطان آيساً من نفسه ونعمته، وحضر أمحد فقال له املتوكل

أي شيء أذكر عنه؟ فإنه ال يعرف أمساء : اذكر ما كنت فيه أمس، فقال أمحد: أجلكم قعدت، فهات
ي، وال يعلم ما يف دساترهم، من تقديرام، وكيوهلم، ومحل من محل منهم، ومن مل عماله يف النواح

حيمل، وال يعرف أمساء النواحي اليت تقلدها، وقد اقتطع صاحبه بناحية كذا كذا ألفاً، واختلت ناحية كذا 
يا أمري : ما سكوتك؟ فقال: يف العمارة، وأطال يف ذكر هذه األمور، فالتفت املتوكل إىل إبراهيم فقال

فأنشده البيتني : فإن أذن أمري املؤمنني أنشدما، فقال هات! املؤمنني، جوايب يف بييت شعر قلتهما
املذكورين، رد قويل وصدق األقواال، فقال املتوكل زه زه أحسنت، إيتوين مبن يعمل يف هذا حلناً، وهاتوا 

عوا على إبراهيم بن العباس، فخلع عليه، ما نأكل، وجيئوا بالنساء، ودعونا من فضول ابن املدبر، واخل
  .وانصرف إىل مرتله

هذا يوم سرور وجذل مبا جدد اهللا لك من االنتصار على : قال احلسن فمكث يومه مغموماً، فقلت له
احلق أوىل مبثل وأشبه، إين مل أدفع أمحد حبجة وال كذب يف شيء مما ذكر، وال أنا : خصمك، فقال يا بين

اج، كما أنه ال يعشرين يف البالغة وإمنا فلجت برطازٍة وخمرقٍة، أفال أبكي، فضالً عن أن ممن يعشره يف اخلر
  .أغتم من زمان يدفع ذلك كله

رأيت دفتراً خبط إبراهيم بن العباس الصويل فيه شعره، قال يف حبس موسى بن عبد : وقال اجلهشياري
قيد، ويذكر موسى يف شعره، وكان يكىن امللك، إياه يصف غليظ ما هو فيه من احلبس وثقل احلديد وال

  : بأيب احلسن، فكناه بأيب عمران، فقال يف قصيدة طويلة
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  قد بلي من طول همي وفني  ترى يبقى على ذابدني؟ كم

 فادح يكلمني وحديد  في أسر وأسباب ردي أنا

 يطلبني باإلحن حاقد  عمران موسى حنق وأبو

 اً في كفنييراني مدرج أو  ليس يشفيه سوى سفك دمي

  : وقد كتب أمحد بن مدبر خبطه يف ظهر هذا الدفتر

 عليك بالخطب الجسيم عطفن  إسحاق إن تكن الليالي أبا

 على غير الكريم بمكروه  فلم أر صرف هذا الدهر يجري

وإلبراهيم بن العباس من التصانيف فيما ذكره حممد ابن إسحاق الندمي، كتاب ديوان رسائله، كتاب 
ره، كتاب الدولة كبري، كتاب الطبيخ كتاب العطر، ومات إبراهيم بن العباس الصويل يف سنة ديوان شع

  .ثالث وأربعني ومائتني يف شعبان وهو يتوىل ديوان الضياع والنفقات بسامراً

  إبراهيم بن عبد اهللا النجيرمي

 وكثري من أهل العلم، أبو إسحاق النحوي اللغوي أخذ عنه أبو احلسني املهليب، وجنادة اللغوي اهلروي،
  .وكان مقامه مبصر

مل يصب : النجريمي نسبة إىل جنريم، ويقال جنارم، وهي حملة بالبصرة، قال املؤلف: قال أبو سعد السمعاين
السمعاين يف قوله، إال أن يكون طائفة من أهل هذا املوضع أقاموا مبوضع من حمال البصرة فنسب إليهم، 

حبر فارس، بينها وبني سرياف حنو مخسة عشر فرسخاً، رأيتها يسموا وجنريم قرية كبرية على ساحل 
أهلها والتجار نريم، فيسقطون اجليم ختفيفاً، أو ختلفاً، وليس مثلها حيتمل أن يكون ألهلها حملة بالبصرة، 

وهم فرس من فرس احلال، أكثر أكلهم النبق والسمك حدثين بعض أهل مصر عند كوين ا يف سنة اثنيت 
أدام اهللا أيام : حدثت أن الفضل بن عباس دخل على كافور األخشيدي فقال له: ة وستمائة قالعشر

  : سيدنا األستاذ، فخفض األيام، فتبسم كافور إىل أيب إسحاق النجريمي، فقال أبو إسحاق

  وغص من هيبة بالريق والبهر  ال غرو أن لحن الداعي لسيدنا

  وبين القول بالحصرالبليغ بين  فمثل سيدنا حالت مهابته

    

  من شدة الخوف ال من قلة البصر  يكن خفض األيام عن دهش فإن

 نأثره عن سيد البشر والفأل  تفاءلت في هذا لسيدنا فقد
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 دولته صو بال كدر وأن  أيامه خفض بال نصب بأن

ا الشعر، وأنه أليب فأمر له بثالمثائة دينار، والبن عباس مبثلها، هكذا أخربين املصري يف خرب هذ: قال
حدثين أبو احلسني بن أدين : إسحاق النجريمي، ووجدت يف أخبار رواها أبو اجلوائز الواسطي قال

حضرت مع والدي وأنا طفل جملس : النحوي، وكان شيخاً قد نيف على الثمانني، يف سنة أربعمائة قال
ذكر القصة، ومل يذكر كافور اإلخشيدي، وهو غاص بأهله، فدخل رجل غريب، فسلم ودعا له، و

  .فقام رجل فأنشد ومل يذكر النجريمي، وأنشد الشعر بعينه، وجهل الرجلني: الفضل بن عباس، قال

  : أنشدين أبو إسحاق وهي له: قرأت يف كتاب من إمالء النجريمي قال كاتبها

 كان خضماً كوثرا بسيد  الدهر أميراً معوزاً بدلني

  غمراً مقتراشممت منها   شممت كفة مؤمالً إذا

 بدالً كان لقاء أعورا يا  أشم مسكها والعنبرا بما

  : وأنشدهم أيضاً لنفسه

 اعتصروا للوح ماء فظاظها إذا  وإني فتى ضبر على األين والوجى

 عن الكوماء عقد شظاظها وحل  ضربوها ساعة بدمائها إذا

 من قس غداة عكاظها وأنطق  فإنك ضحاك إلى كل صاحب

 فيها آخذاً بكظاظها فعذره  المولى مشاغب مغشٍماشتغب  إذا

  إبراهيم بن عبد اهللا الغزال اللغوي

أنشدين أبو القاسم احلسن بن الفتح بن محزة بن الفتح : ال أعرف من حاله شيئاً، إال أن السلفي قال
  : أنشدين إبراهيم بن عبد اهللا الغزال اللغوي لنفسه، وكان يتبخبخ ما: اهلمذاين قال

 نباتاً أرضها كالزرنب أبدت  برق في الديجور أهطل مزنةوال

 يرى فيه بليٍل غيهب غيم  فوجدت بحراً فيه نار فوقه

  إبراهيم بن عبد الرحيم العروضي

حكى عنه أبو العباس أمحد بن حممد النامي يف كتاب القوايف فهو من طبقة ابن درستويه وعلي بن سليمان 
  .األخفش
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  القاسم بن الوزانإبراهيم بن عثمان أبو 

القريواين النحوي كان فقيهاً على مذهب العراقي وإماماً يف النحو واللغة والعربية والعروض غري مدافع مع 
قلة ادعاء وخفض جناح، وكان عبد اهللا بن حممد املكفوف يقر له بالفضل، وانتهى من العلم إىل ما لعله 

ات سنة ست وأربعني وثالمثائة وكان حيفظ كتاب العني مل يبلغه أحد قبله وأما يف زمانه فال يشك فيه، م
للخليل ابن أمحد، وغريب املصنف أليب عبيد، وإصالح املنطق البن السكيت، وغريها من كتب اللغة 

وحفظ قبل ذلك كتاب سيبويه، مث كتب الفراء، وكان مييل إىل مذهب البصريني مع إتقانه معرفة مذاهب 
 إنه كان أعلم من املربد وثعلب لصدقه من وقف على علمه ونفاذه، وكان ولو قال قائل: الكوفيني، وقال

  مع ذلك مقصراً يف صناعة الشعر وله تصانيف كثرية يف النحو واللغة 

  إبراهيم بن علي أبو إسحاق الفارسي

النحوي، من تالميذ أيب علي الفارسي، وله كتاب شرح اجلرمي معروف متداول بأيدي الناس، ذكره 
يف البخاريني، وقال هو من األعيان يف علم اللغة والنحو، ورد خبارى يف أيام السامانية، فأجل الثعاليب 

وجبل، ودرس عليه أبناء الرؤساء والكتاب ا، وأخذوا عنه، وويل التصفح يف ديوان الرسائل، ومل يزل 
باحلضرة يستهدي منه جبة يليه إىل أن استأثر اهللا به، وله شعر مل يقع إيل منه إال قوله يف بعض الرؤساء 

  : خز بيضاء غري لبيس من قصيدة

 الشتاء مقيداً مسجوناً تذر  على برد الشتاء بجبة وأعن

 حسادي شواحب جونا ألوان  بيضاء يترك لونها سوسية

 تأنى عذاراها وتأبى العونا  عذراء لم تلبس فكفك في العال

 ى وعيوناقلوباً في الهو تسبي  تسبي ببهجتها عيوناً لم تزل

 الخدود من الكواعب لينا مثل  القلوب من العداة حرارة مثل

    

وقد اجتاز به أبو إسحاق الفارسي، وكان : قال أبو حيان يف كتاب الوزيرين وقد ذكر ابن العميد فقال
من غلمان أيب سعيد السريايف، وكان قيماً بالكتاب وفريض الشعر، وصنف وأملى، وشرح وتكلم يف 

لقوايف، واملعاين، وناقض املتنيب، وحفظ العلم والرم فما زوده درمهاً، وال تفقده برغيف بعد أن العروض وا
  .أذن له، حىت حضره ومسع كالمه، وعرف فضله، واستبان سعيه

  إبراهيم بن عقيل بن جيش بن محمد
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 عساكر يف إبن سعيد أبو إسحاق القرشي، املعروف بابن املكربي النحوي الدمشقي، مات فيما ذكره ابن
  .تاريخ دمشق يف سنة أربع وسبعني وأربعمائة، ودفن بالباب الصغري

وذكر أنه حدث عن أيب احلسن علي بن أمحد بن حممد الشرايب النحوي، وروى عنه أبو بكر أمحد بن 
  .ثابت اخلطيب وأبو حممد بن األكفاين

طيب يف كتابه الذي مساه قال وذكره اخل: قال اخلطيب وكان صدوقاً قال ابن عساكر ويف قوله نظر
وكان أبو إسحاق يذكر أن عنده : تلخيص املتشابه، قيده كما كتبناه يف أول الترمجة، قال ابن عساكر

تعليقة أيب األسود الدؤيل، اليت ألقاها إليه علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه، وكان كثرياً ما يعد ا 
ن كتبها عنه بعض تالميذه الذين يقرءون عليه، وإذا أصحابه، والسيما أصحاب احلديث، وال يفي، إىل أ

به قد ركب عليها إسناداً ال حقيقة له، اعترب فوجد موضوعاً، مركباً بعض رجاله أقدم ممن روى عنه، ومل 
وهذه التعليقة فهي يف أمايل أيب القاسم عبد : يكن اخلطيب علم بذلك وال وقف عليه، فلذلك وثقه، قال

جاجي النحوي، حنواً من عشرة أسطر، فجعلها هذا الشيخ إبراهيم قريباً من عشرة الرمحن بن إسحاق الز
  .أوراق، وله كتاب يف النحو، رأيته قدر اللمع، وقد أجاز فيه

  إبراهيم بن الفضل الهاشمي اللغوي

أبو إسحاق األديب اللغوي، أقام بنيسابور سنة مخس وسبعني وثالمثائة، : قال احلاكم يف تاريخ نيسابور
  : مسعت أبا بكر بن دريد ينشد لنفسه: ومسعته يذكر مجاعة من أيب حممد بن صاعد وأقرانه، ومسعته يقول

 ولكنها تسير معه نفسي  ودعته حين ال تودعه

  ضيق مكان وفي الدموع سعه  افترقنا وفي القلوب له ثم

  إبراهيم بن قطن المهري القيرواني

قرأ إبراهيم النحو قبل أخيه أيب : بابه، ذكره الزبيدي يف كتابه وقالأخو أيب الوليد عبد امللك املذكور يف 
الوليد، وكان سبب طلب أيب الوليد النحو أن أخاه إبراهيم رآه يوماً وقد مد يده إىل بعض كتبه يقلبها، 

مالك وهلذا؟ وأمسعه كالماً، فغضب أبو : فأخذ أبو الوليد كتاباً منها ينظر فيه فجذبه من يده وقال له
الوليد ملا قابله به أخوه، وأخذ يف طلب العلم حىت عال عليه، وعلى أهل زمانه كلهم، واشتهر ذكره، ومسا 

قدره، فليس أحد جيهل أمره، وال يعرف إبراهيم إال القليل من الناس، وكان إبراهيم يرى رأي اخلوارج 
  : اإلباضية
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  إبراهيم بن ماهويه الفارسي

له كتاب عارض فيه املربد يف كتابه امللقب :  ما ذكره املسعودي، فقالرجل أديب، ال أعرف من حاله إال
  .بالكامل

  إبراهيم بن محمد بن أبي حصن

    

احلارث بن أمساء، بن خارجة، بن حصن، بن حذيفة، بن بدر، الفزاري أبو إسحاق، كويف األصل نزل 
شق، أصحها أنه مات سنة ثغر املصيصة حىت مات به، يف عدة روايات ذكرها ابن عساكر يف تاريخ دم

مثان ومثانني، وقد روي أنه مات سنة ست، وقيل سنة مخس ومثانني، وكان خيراً، فاضالً، ورعاً، صاحب 
سنة، وأمر باملعروف، وي عن املنكر، وله فضائل مجة، يذكر منها يف هذا الكتاب ما انتخبناه من كتاب 

ري الغلط، وله كتاب السرية يف األخبار دمشسسق، وكان أبو إسحاق مع ما اشتهر من فضله كث
واألحداث، رواه عنه أبو عمرو معوية بن عمرو الرومي، وتويف أبو عمرو هذا ببغداد، سنة مخس عشرة 

أبو إسحاق أحد أئمة املسلمني، وأعالم الدين، روى عن األعمش، وسليمان : قال ابن عساكر. وثالمثائة
يباين، وعبد امللك بن عمري وعطاء بن السائب، وحيىي بن سعيد البيت، وأيب إسحاق سليمان بن فريوز الش

األنصاري، وموسى ابن عقبة، وهشام بن عروة، ومحيد الطويل، وسفيان الثوري، وذكر خلقاً كثرياً، 
وروى عنه سفيان الثوري وأبو عمرو عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي، ومها أكرب منه، وذكر خلقاً رووا 

قدم علينا إبراهيم بن : مسعت أبا مسهر يقول: ه إىل رباح ابن الفرج الدمشقي قالعنه، وحدث فيما رفع
من يرى رأي القدرية فال : اخرج إىل الناس فقل هلم: الفزاري، فاجتمع الناس يسمعون منه، فقال يل

  .فخرجت فأخربت الناس، قال: حيضر جملسنا، ومن كان يأيت السلطان فال حيضر جملسنا، قال

أبو إسحاق الفزاري ثقة مأمون، أحد األئمة، وكان يكون بالشام، روى عنه : لرمحن النسائيوقال عبد ا
حدثين الصادق : ابن املبارك، وحدث األوزاعي حبديث، فقال رجل، من حدثك يا أبا عمرو؟ فقال

: املصدق أبو إسحاق إبراهيم الفزاري، وحدث فيما رفعه إىل أيب صاحل حمبوب بن موسى الفراء، قال

حديث مسعت أبا إسحاق رواه عنك، أحببت أن أمسعه منك، فغضب علي : ألت ابن عيينة قلتس
ال يقنعك أن تسمعه من أيب إسحاق، واهللا ما رأيت أحداً أقدمه على أيب إسحاق، وقال : فارين، وقال
 املصيصة واهللا لرمبا اشتقت إىل: ولقيت الفضل بن عياض فعزاين بأيب إسحاق، وقال يل: أبو صاحل أيضاً

  .مايل فضل الرباط إال ألرى أبا إسحاق
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أبو إسحاق الفزاري كويف، إمسه : حدث فيما رفعه إىل أيب مسلم صاحل بن أمحد العجلي عن أبيه قال
إبراهيم بن حممد، نزل الثغر باملصيصة، وكان ثقة، رجالً صاحلاً، صاحب سنة، وهو الذي أدب أهل 

هى، وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه، وكان كثري احلديث، الثغر، وعلمهم السنة، وكان يأمر وين
ثقة : وكان له فقه، أمر سلطاناً يوماً واه فضربه مائيت سوط، وتكلم فيه، وسئل عنه حيىي بن معني فقال

لقيت الرجال الذين : مسعت علي بن بكار يقول: قال أبو صاحل احلسني بن حممد بن موسى الفراء. ثقة
: قال عطاء اخلفاف: قال أبو صاحل.  بن عون وغريهم، واهللا ما رأيت فيهم أفقه منهلقيهم أبو إسحاق

وابدأ به، فإنه واهللا خري : اكتب إليه: كنت عند األوزاعي فأراد أن يكتب إىل أيب إسحاق، فقال للكاتب
  .مين

به، فإنه واهللا اكتب إليه فابدأ : وكنت عند الثوري، فأراد أن يكتب إىل أيب إسحاق، فقال للكاتب: قال
  .خري مين

: أخذ الرشيد زنديقاً فأمر بضرب عنقه، فقال له الزنديق: وحدث فيما رفعه إىل إمساعيل بن إبراهيم، قال

فأين أنت عن ألف حديث وضعتها على : أريح الناس منك، قال: مل تضرب عنقي يا أمري املؤمنني؟ قال
فأين أنت : ه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ما فيها حرف نطق ب

    يا عدو اهللا من أيب إسحاق الفزاري، وعبد اهللا بن املبارك؟ ينخالا خنالً، فيخرجاا حرفاً حرفاً؟ 

وحدث فيما رفعه إىل عبد الرمحن بن مهدي قال، كان األوزاعي والفزاري إمامني يف السنة، إذا رأيت 
: والفزاري فاطمئن إليه، كان هؤالء األئمة يف السنة، وحدث أبو علي الروزباريالشامي يذكر األوزاعي 

كان أربعة زمام واحد، كان أحدهم ال يقبل من السلطان وال من اإلخوان، يوسف بن أسباط، ورث 
سبعني ألف درهم مل يأخذ منها شيئاً، وكان يعمل اخلوص بيده، وآخر كان يقبل من اإلخوان والسلطان 

، أبو إسحاق الفزاري، فكان ما يأخذه من اإلخوان ينفقه يف املستورين الذين ال يتحركون والذي مجيعاً
يأخذه من السلطان ينفقه يف أهل طرسوس، والثالث كان يأخذ من اإلخوان وال يأخذ من السلطان، وهو 

ن وال يأخذ من عبد اهللا بن املبارك، يأخذ من اإلخوان ويكايفء عليه، والرابع كان يأخذ من السلطا
  .السلطان ال مين واإلخوان مينون: اإلخوان، وهو خملد بن احلسني، كان يقول

كنت جالساً بني يدي هارون الرشيد، أنشده شعراً : وحدث ابن عساكر فيما رفعه إىل األصمعي قال
 بالباب أبو إسحاق الفزاري،: وأبو يوسف القاضي جالس على يساره، فدخل الفضل بن الربيع فقال

ال سلم : السالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اهللا وبركاته، فقال له الرشيد: أدخله، فلما دخل قال: فقال
أنت الذي حترم السواد فقال يا : اهللا عليك، وال قرب دارك، وال حيا مزارك، قال مل يا أمري املؤمنني؟ قال

واهللا يا أمري املؤمنني، :  يوسف، وذكر كلمةأمري املؤمنني من أخربك ذا؟ لعل هذا أخربك، وأشار إىل أيب
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لقد خرج إبراهيم على جدك املنصور، فخرج أخي معه وعزمت على الغزو فأتيت أبا حنيفة فذكرت له 
: فقال الرشيد. خمرج أخيك أحب إيل مما عزمت عليه من الغزو، وواهللا ما حرمت السواد: ذلك، فقال يل

ك، اجلس أبا إسحاق، يا مسرور ثالثة آالف دينار أليب فسلم اهللا عليك وقرب دارك، وحيا مزار
من عند : من أين أقبلت؟ قال: إسحاق، فأتى ا، فوضعت يف يده وانصرف ا، فلقيه ابن املبارك فقال له

أمري املؤمنني، وقد أعطاين هذه الدنانري، وأنا عنها غين، قال فإن كان يف نفسك منها شيء فتصدق ا، 
  .لرافقة حىت تصدق ا كلهافما خرج من سوق ا

  .وفضائل أيب إسحاق كثرية، اختصرت منها حسب ما شرطت من اإلجياز من تاريخ دمشق البن عساكر

  إبراهيم بن محمد سعدان بن المبارك

النحوي، أحد من كتب وصحح ونظر وحقق، وروى وصدق، وقد صنف كتباً حسنة، منها كتاب اخليل 
حممد بن سعدان املكفوف أحد أعيان أهل العلم من القراء، وله لطيف، كتاب حروف القرآن، وأبوه 

  .باب يذكر فيه

  إبراهيم بن القاسم الكاتب

يعرف بالرقيق القريواين، والرقيق لقب له، رجل فاضل، له تصانيف كثرية يف علم األخبار، ومنها كتاب 
االرتياح كتاب نظم السلوك تاريخ إفريقية واملغرب، عدة جملدات، وكتاب النساء كبري، وكتاب الراح و

هو شاعر سهل الكالم حمكمه لطيف الطبع : يف مسامرة امللوك أربع جملدات، وذكره ابن رشيق فقال
قويه، تلوح الكتابة على ألفاظه، قليل صنعة الشعر، غلب عليه اسم الكتابة وعلم التاريخ وتأليف األخبار، 

ين سنة إىل اآلن، ومن شعره جواباً عن أبيات وهو بذلك أحذق الناس، وكاتب احلضرة منذ نيف وعشر
  : كتبها إليه عمار بن مجيل، وقد انقطع عن جمالس الشراب

 جمشه نسيم صبا ض  كابتسام الرو قريض

 منظوم وما ثقبا ل  من جمان الط كعقد

 من أسالكه انسربا ر  كنثر الد ومنثور

 المسك منتهبا فتيت  نشر زهرته فأهدى

 العلم واألدبا جنيت  تأثماره جني إذا

 منتش طربا كأنك  حين ينشده بهزل
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 العهد الذي وجبا من  به أخ يرعى حباك

 بالصهباء قد قطبا ء  مثل صفو الما صديق

 أن أكنز الذهبا كفت  مودة منه كنزت

 ذكره نسباً فحسبي  عد امرؤ حسباً إذا

 لكن قلبه قلبا ي  من الحياة لد ألذ

 تجلدي لعبا وظن  ىعليه ما ألق فهان

 وكان لجفوتي سببا  جفوت الراح عن سبب

 اإلخوان مجتنبا على  لوحدتي كالً فصرت

 أن أقضي بها أربا ت  لتوبة أمل وذاك

 تبصر العجبا فزرني  أنا نائب منها فها

    

اكم، فقال وكان قدم مصر يف سنة مثان ومثانني وثالمثائة دية من نصري الدولة باديس بن زيري إىل احل
  : قصيدة يذكر فيها املناهل، مث قال

 آخر من جانب األفق يطلع بدا  إذا ما ابن شهر قد لبسنا شبابه

  كما قر عيناً ظاعن حين يرجع  أن أقرت جيزة النيل أعيناً إلى

  : يقول فيها بعد مدح كثري ووصف مجيل

 إذا خان األمين المضيع أمين  هدية مأمون السريرة ناصح

  إذا اختير يوماً للظهيرة موضع  ثل باديس ظهير خالفةم وما

 ناب خطب أو تفاقم مطمع إذا  لها من دولة حاتمية نصير

 زعاف في أعاديه منقع وسم  حسام أمير المؤمنين وسهمه

  : ومن مليح كالمه قوله من قصيدٍة: قال

  وخف من فوقها خصر ومنتطق  إذا ارجحنت بما تحوي مآزرها

 كثيب له من ديمة لثق على  غصناً قد غازلته صباًالصبا  ثنى

 احورار العين والعنق وللغزال  ما سترت عنا معاجرها للشمس
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 يكسف أحياناً وينمحق البدر  أن يقال البدر يشبهها مظلومة

 تحت داجي ليلة فلق جبينها  المتن وحف من ذوائبها يجلل

  ا الحدقبنورها يرتعي في حسنه  روضة زهراء حالية كأنها

  : قال ومن أعجب ما مسعت له قوله من قصيدة ميدح حممد بن أيب العرب

 ظلم الخدان واهتضم الخصر وإ  العينين يخلطها سحر أظالمة

 قلوباً حشو اثنائها جمر إليك  ببرد من ثناياك قد ثنى أعوذ

 عظامي بالنحول وال تبرو ستبري  ضمنت أن ضمانتي لقد

 أطاع لها الحوذان والسلم النضر  قة الحشاوما أم ساجي الطرف خفا

 قصير الخطو في لحظه فتر أغن  إذا ما رعاها نصت الجيد نحوه

 عداني عن تقنصها الهجر ولكن  منها ناظراً ومقلداً بأملح

  : يقول يف مدحيها

 هيفاء أو غادة بكر منعمة  أبكار العال ليس أنها تصباه

  إال أن يدال له الوفرعن الذم   بأن العرض غير موفر يخال

  : يقول فيها يصف بالغته وكتابته

 يرى روضاً يوشحه الزهر يكاد  ديباج البالغة أحرفا يوشح

  ويشرق من تحبير ألفاظها الحبر  لفظاً خطها من فصاحة ويفصح

 له أعقاب ما غيب الفكر وتبدى  عيون المشكالت بديهة يصيب

  : مث ذكر املمدوح فقال

 شهاب عزيم من طالئعه الذعر   يسعى أمامهاشهباء وملمومة

 بنو الهيجا دروعهم الصبر عليها  بنات األعوجية شزباً يزجى

 بيض وخطية سمر سريجية  وغى تحت العجاجة غابها أسود

  وجوه الردى حمراً خوافقها الصفر  بها دهماء قوم أرتهم صبحت

  : ق فيها إخوانه مبصر وهيومثل هذه القصيدة يف اجلودة قصيدة طويلة يتشو: قال

 تؤدي تحياتي إلى ساكني مصر؟  الريح إن سارت مشرقة تسري هل
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 ما ضاق عن حمله صدري وحملتها  خرطت إال بكيت صبابة فما

 شممت نسيم المسك في ذلك النشر  إذا هبت قبوالً بنشرهم تراني

 بخال من ضميري وال فكري فليس  أنس من شيء خال العهد دونه وما

 لنا إذ وافقت غرة الدهر فطابت  أنسناها على غرة الصبا يالل

 بمعتد سواها من العمر فلست  لئن كانت قصاراً أعدها لعمري

  فيفقذ روح الوصل من راحة الهجر  دهري أن يعود بفرصة أخادع

 من اللهو ال تنفك مني على ذكر  أيام خلت بمعاهد وترجع

 يد غزالن المكابد والقفر؟مصا  لي باألهرام أو دير نهية فكم

 ذات المواخير والجسر جزيرتها  الجيزة الدنيا وما قد تضمنت إلى

 إلى شاطئ الخليج إلى القصر أنيق  فالبستان للعين منظر وبالمقس

 إلى دير مرحنا إلى ساحل البحر  سردوس مستراد وملعب وفي

    

  هر نضر؟إلى البركة الزهراء من ز  بين بستان األمير وقصره وكم

 السندس الموشى ينشر للتجر من  كمرآة بدت في رفارف تراها

 بليلي ال أفيق من السكر نهاري  بت في دير القصير مواصالً وكم

 هتف الناقوس في غرة الفجر إذا  بالراح بكر غريرة تبادرني

 أذى الزنار من دقة الخصر تشكت  مسيحية خوطية كلما انثنت

 نلت من لذاتها ليلة القدر لما   خلتهاوكم ليلة لي بالقرافة

 غنيت بالنيل من سبل القطر وإن  اهللا صوب القصر تلك مغانياً سقى

  : وله أيضاً يف الغزل

 المتمنى عن أمانيه أجله  رئم إذا ما معاريض المنى خطرت

  أم خط راءين من مسك على فيه؟  إخوتي أأقاحي فيه أقبل لي؟ يا

 أم حسن ذاك التهادي في تثنيه؟؟  تكلمهأم حس ذاك التراخي في 

 عطفه أم نواه أم تدانيه؟؟ أم  سخطه أم رضاه أم تجنبه؟؟؟ أم
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 قاتلي كل معنى من معانيه يا  فداؤك مالي عنك مصطبر نفسي

  : وقال يرثي

 المنايا للفوس بمرصد بأن  أهون ما ألقى وليس بهين

 لقيتك في غدرزاياها  لصرف  وإن لم ألقك اليوم رائحاً وإني

 خد في الثرى لم يوسد معفر  يبعدنك اهللا ميتاً بقفرة فال

  كأن على أعطافه فضل مجسد  نجيعاً حين بزت ثيابه تردى

 وفتك حسام في حسام مهند  مضاء سنان في سنان مذلق

  إبراهيم بن محمد بن عبيد اهللا بن المدبر

ترسل، صاحب النظم الرائق، والنثر الفائق، توىل أبو إسحاق الكاتب األديب الفاضل، الشاعر اجلواد امل
الواليات اجلليلة، مث وزر للمعتمد على اهللا، ملا خرج من سر من رأى بريد مصر، ومات يف سنة تسع 

  .وسبعني ومائتني وهو يتقلد للمعتضد ديوان الضياع ببغداد

وأفاضلهم وكرامهم، وأصلهم من ستمسيان، وكان يدعي أنه من ضبة، وأخوه أمحد من جلة الكتاب 
وحسدته الكتاب على مرتلته من السلطان، فأغروه به، حىت أخرجه إىل دمشق متولياً عليها، وناظراً يف 

  .حتصيل أمواهلا، وقبله ابن طولون يف أمٍر قد ذكرته يف كتايب التاريخ

  : وإبراهيم بن املدبر هو القائل يف إبراهيم بن العباس الصويل يهجوه

 ال رده ربي بذمه  ألزمةالطويل عن ا عز

 أقصر الثقلين همه من  كان طال فإنه إن

  من كان صول ناك أمه  كنت صوالً نفسه هب

  : ومن شعره أيضاً

  ومنزل الغيث بعد ما قنطوا  يا كاشف الكرب بعد شدته

  فالموت دان إذا هم شحطوا  تبل قلبي بشحط بينهم ال

أتيت إبراهيم بن املدبر، فاستأذنت عليه، فلم يأذن : وي الشاعرمن كتاب نظم اجلمان للمنذري، قال العط
  : يل حاجبه، فأخذت ورقة وكتبت فيها

 ناظراً إال بوجه قطوب وال  مشتاقاً فلم أر جالساً أتيتك
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  نهوض حبيب أو حضور رقيب  غريم مقتض أو كأنني كأني

علي هذا الرجل، فدخلت فأكرمين، وحيك، أدخل : فسألت احلاجب حىت أوصلها إليه، فلما قرأها قال
  .وقضى حوائجي

    

مسعت أبا حممد املهليب يتحدث وهو وزير يف جملس أنس، أن رجالً كان ينادم بعض : قال أبو علي
كنت عنده ذات يوم، فرجع غالم له أنفذه يف شيء ال : ابن املدبر قال: الكتاب الظراف، وأحسبه قال

عت؟ فقال ذهبت ومل يكن، فقام جييء، فجاء، فلم جييء، فجئت، أدري ما هو، فقال له رب الدار ما صن
قد : قال فتبينت يف رب الدار تغرياً ومهاً، ومل يقل للغالم شيئاً، فعجبت من ذلك، مث أخذ بيدي وقال

ضيق صدري ما جاء به هذا الغالم، فقم حىت تدور يف البستان الذي يف دارنا ونتفرج، فلعله خيف ما يب، 
: لقد تومهت أن صدرك قد ضاق بانقالب كالم الغالم عليك، وقد فهمته وهو ظريف، فقالواهللا : فقلت

إن هذا الغالم من أحصف وأظرف غالم يكون، وذاك أنين ممتحن بعشق غالم أمرد وهو ابن جناد يف 
أبوه إن مل يك : جرياننا، والغالم يساعدين عليه، وأبوه يغار عليه، ومينعه مين، فوجهت هذا الغالم، وقلت

هناك، فقل له يصري إلينا، فرجع، فلما رآك عندي، قدر أين مل أطلعك على األمر فرد هذا اجلواب 
ذهبت إىل الغالم، ومل يكن أبوه : إنه يقول: أعده علي أنت ألفهمه، فقال: الظريف الذي مسعته، فقلت

ذا الغالم جيب أن يكون أخاً ه: هناك، فقام الغالم جييء، فجاء أبوه، فلم جييء الغالم فجئت أنا، فقلت له
  : وصديقاً ال غالماً، وقال خملد بن علي الشامي احلوراين يهجو ابن املدبر

  قصدت له أخو مر بن أد  أبوابه من كل وجه على

  : يعين ضبة بن أد، يعين أبوابه مضببة باللؤم أو حمكمة عن اخلري وكان ابن املدبر ينسب إىل ضبة

  هنيئاً بالقميص لك األجد  لخم أعارك منه ثوباً أخو

  .وأخو خلم يريد جذاماً

 توجد ألمك بنت سعد فلم  أبوك أراد أمك حين زفت

  .بنت سعد يريد عذرة بن سعد بن هذمي القبيلة املعروفة

 إليك من عسل بزبد أحب  في الهجاء بغير ذال وزبد

  إذا ما كان من عصب وجلد  ال تحب الود إال رأيتك

 عين بشار بن برد وعينك  في الجعبياهللا عرك  أراني

  .يعين أعمى ألن بشار بن برد كان أعمى: وعني بشار. األست: واجلعيب. اجلرب: العر
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  إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل

ابن عاصم، بن سعد، بن مسعود، بعمرو، بن عمري، ابن عوف، بن عقدة، بن غربة، بن عوف، بن 
 مسعود، هو أخو عبيد بن مسعود، صاحب يوم اجلسر، يف أيام ثقيف، الثقفي، أصله كويف، وسعد بن

عمر بن اخلطاب مع الفرس، وسعد هو عم املختار بن أيب عبيد الثقفي، واله علي كرم اهللا وجهه املدائن، 
وهو الذي جلأ إليه احلسن يوم ساباط، وكنية إبراهيم أبو إسحاق، وكان جباراً من مشهوري اإلمامية، 

مد بن احلسني الطوسي يف مصنفي اإلمامية، وذكر أنه مات يف سنة ثالث ومثانني ذكره أبو جعفر حم
  .ومائتني قال وانتقل من الكوفة إىل أصفهان، وأقام ا، وكان زيدياً أوالً، وانتقل إىل القول باإلمامية

ب كتاب املغازي، كتاب السقيفة، كتاب الردة، كتاب مقتل عثمان، كتا: وله مصنفات كثرية، منها
الشورى، كتاب بيعة أمري املؤمنني، كتاب اجلمل، كتاب صفني، كتاب احلكمني، كتاب النهر، كتاب 
الغارات، كتاب مقتل أمري املؤمنني، كتاب رسائل أمري املؤمنني وأخباره وحروبه، غري ما تقدم، كتاب 

ردة، كتاب أخبار قيام احلسن بن علي رضي اهللا عنهما، كتاب مقتل احلسني، كتاب التوابني وعني الو
كتاب احلجة يف فعل املكرمني، كتاب السرائر، كتاب املودة يف ذوي القرىب، كتاب : املختار، كتاب فدك

املعرفة، كتاب احلوض والشفاعة، كتاب اجلامع الكبري يف الفقه، كتاب اجلامع الصغري، كتاب ما نزل منن 
من الصحابة، كتاب اإلمامة كبري، كتاب اإلمامة القرآن يف أمري املؤمنني، كتاب فضل الكوفة، ومن نزهلا 

صغري، كتاب املتعتني، كتاب اجلنائز، كتاب الوصية، كتاب املبتدإ كتاب أخبار عمر، كتاب أخبار 
عثمان، كتاب الدار، كتاب األحداث، كتاب احلرورية، كتاب االستيفاء والغارات، كتاب السري، كتاب 

، كتاب التاريخ، كتاب الرؤيا، كتاب األشربة الكبري والصغري، يزيد، كتاب ابن الزبري، كتاب التعبري
  .كتاب حممد وإبراهيم، كتاب من قتل من آل حممد، كتاب اخلطب

  إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي عون

    

ابن هالل أيب النجم الكاتب أبو إسحاق، صاحب كتاب التشبهات البن أيب عون، وكان من أصحاب 
ي الشلمغاين، املعروف بابن أيب العزاقر، وأحد ثقاته، وممن كان يغلو يف أمره، أيب جعفر حممد بن عل

ويدعي أنه إهله، تعاىل اهللا عن ذلك، وكان ابن أيب العزاقر من أهل قرية من قرى واسط، تعرف بشلغمان، 
  .وكان كاتباً ببغداد

عة من العمال بنواحي السلطان، ذكر ثابت أن احملسن بن الفرات، كان له عناية به، فاستخلفه ببغداد جلما
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وكانت صورته صورة احلالج، وكان له قوم يدعون أنه إهلهم، وأن روح اهللا عز وجل حل يف آدم، مث يف 
شيث، مث يف واحد واحد من األنبياء واألوصياء، واألئمة، حىت حل يف احلسن بن علي العسكري، وأنه 

 الزنا والفجور، فظفر به الراضي باهللا، فقتله يف سنة حل فيه، ووضع كتاباً مساه احلاسة السادسة، وأباح
ابن أيب عون صاحب كتاب التشبيهات، : اثنتني وعشرين وثالمثائة، وكان قد استغوى مجاعة، منهم

وكانوا يبيحونه حرمهم، وأمواهلم يتحكم فيها، وكان يتعاطى الكمياء وله كتب معروفة وملا أخذ ابن أيب 
تل ابن أيب العزاقر، عرض على إبراهيم بن أيب عون أن يشتمه، أو يبصق عليه، العزاقر، أخذ معه، فلما ق

فأىب وأرعد وأظهر خوفاً من ذلك للحني، والشقاء، فقتل، وأحلق بصاحبه، وكان من أهل األدب، 
  .وتأليف الكتب، وكان ناقص العقل متهوراً

أيب العزاقر ادعى الربوبية فقتل هو قيل إن أبا جعفر حممد بن علي الشلمغاين املعروف بابن : قال ثابت
وإبراهيم ابن حممد بن أمحد بن أيب النجم، املعروف بابن أيب عون صاحبه، ضربا بالسوط، مث ضربت 

أعناقهما وصلبا، مث أحرقت جثتهما، وذلك يوم الثالثاء، لليلة خلت من ذي القعدة سنة اثنتني وعشرين 
 كتاب النواحي والبلدان، كتاب اجلوابات املسكتة، وكتاب وثالمثائة، نقلته من خطه، وله من التصانيف

  .كتاب الرسائل. التشبيهات، كتاب بيت مال السرور، كتاب الدواوين

أبو عون أمحد بن أيب النجم الكاتب األنباري، موىل لبين سليم، وأبو عون وعماه صاحل : قال املرزباين
الدميل، وأبو عون هو القائل يف حامت بن الفرج وماجد ابنا أيب النجم شعراء كلهم، وماجد يكىن أبا 

  : وكان أبو شبل الربمجي الشاعر يف قدمته سر من رأى نزل عليه، وكان أبو شبل أهتم، فقال فيه أبو عون

 حساً من خطى النمل أدق  لحاتم في بخله فطنة

 فصار في أمٍن من األكل  جعل الهتمان ضيفانه قد

 عصم أبو شبلآكله   ليس على خبز امرئ ضيعة

 فم من سنه عطل؟ إلى  قدر ما كله كفه كم

 وهذا حاتم البخل كان  الجود أخو طيء فحاتم

وذكر أبو حممد عبد اهللا بن أمحد الفرغاين، وكان ابن أيب عون أحد القواد، ممن قربه إليه أبو اهليثم العباس 
ابن أيب عون عوناً عليه مع أعدائه، وكان بن حممد بن ثوابة، وأكسبه ماالً، فلما قبض على أيب اهليثم صار 

فيمن وكله بدار أيب اهليثم، ومل حيسن إليه أبو اهليثم إال على بصرية فيه بظلمه وفسقه، فسلطه اهللا عليه، 
وكيف ذلك؟ : أظن أن أبا اهليثم كان يهودياً، قيل: كما كان هو يسلطه على الناس، قال ابن أيب عون

سقت به يف دبره وسكرت، وطلبت أم ولده ألفجر ا، ومل أقدر عليها، ولو قال ألين أخذت غالماً له فف
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كان أبو اهليثم مسلماً لغضب اهللا له، وهذا قول متمرد على اهللا، مستغر بإمهال اهللا تعاىل له، ومل يهمله 
اهللا عز وجل، مث أخذه بسوء عمله، وكان ممن آمن باحلالج وآمن بربوبيته، وأخذ مع من أخذ من 

  .ب احلالج، وقتل شر قتلة، كذا قال احلالج، إمنا هو ابن أيب العزاقر، وإن كانت علتهما واحدةأصحا

وقرأت مبرو رسالة كتبت من بغداد عن أمري املؤمنني الراضي رضي اهللا عنه إىل أيب احلسني نصر بن أمحد 
عد أن ذكر أول من الساماين وايل خرسان بقتل العزاقري، خلصت ما يتعلق بابن أيب عون، قال فيها ب

أبدع مذهباً يف اإلسالم من الرافضة وأهل األهواء، وآخر من اضطر املقتدر باهللا رمحه اهللا فانتقم منهم من 
  .املعروف باحلالج، وخربه أرفع وأشهر من أن يوصف ويذكر، وأراق دمه وأزال متويهه وحسمه

    

لفائه، اقتدى بسنتهم، وجرى على شاكلتهم، يف وملا ورث أمري املؤمنني مرياث أوليائه، وأحله اهللا حمل خ
كل أمر قاد إىل مصلحة، ودفع ضرر، وعاد إىل اإلسالم وأهله مبنفعة، وجعل الغرض الذي يرجو اإلصابة 
بتيممه، واملثوبة بتعمده، أن يتتبع هذه الطبقة من الكفار، ويطهر األرض من بقيتهم، الفجار، فبحث عن 

 وأن ينهي إليه ما يصح من أمورهم، وحيصل له ما يظهر عليه من أخبارهم، وأمر بتقصص آثارهم،
مجهورهم، فلم يعد أن أحضر أبو علي حممد وزير أمري املؤمنني رجالً، يقال له حممد بن علي الشلغماين، 

ويعرف بابن أيب العزاقر، فأعلم أمري املؤمنني أنه من غمار الناس وصغارهم، ووجوه الكفار وكبارهم، 
تزل خلقاً من املسلمني، وأشرك طوائف من العمهني، وأن الطلب قد كان حلقه يف األيام اخلالية وأنه قد اس

فلم يدرك، وأودعت احملابس قوماً ممن ضل وأشرك، فلما رفع حكمه عنه، وأذن يف استنقاذ العباد منه، 
عز وجل واكتسابه، واطلع من أيب علي على صفاء نية، ونقاء طوية، يف ابتغاء األجر، وطالبه رضا اهللا 

واالمتعاض من أن ينازع يف اإلهلية، أو يضاهي يف الربوبية، آنسه بناحيته فاسترسل، وحثه باملصري إىل 
حضرته، فتعجل، ففحص أمري املؤمنني عنه، ووكل إليه مهه ففتش أمره تفتيش احلائط للمملكة، احملامي 

 ووقف أمري املؤمنني على أنه مل يزل يدخل على عن احلوزة، القائم مبا فوضه اهللا إليه من رعاية األمة،
العقول من كل مدخل، ويتوصل إىل ما فيها من كل متوصل، ويعتزى إىل امللة وهو ال يعتقدها، وينتمي 

إىل اخللة وهو عار منها، ويدعي العلوم اإلهلية وهو عٍم عنها، وحيقق استخراج احلكم الغامضة وهو جاهل 
عجزات، وهو عاجز عن ممكن األشياء ومتهيئها، وينتحل الثقة يف دين آل ا، ويتسم بالقدرة على امل

حممد، وهو يضمر التربؤ منها، ويشنؤه ويسبه صلى اهللا عليه وسلم ويعظمه، يرمق ظاهره العيون، 
فيصرف عنه الظنون، إىل أن دلته احليلة واملكر والغيلة، على قوم من ذوي اجلدة واليسار والثروة 

 أترفهم النعيم فبطروا، وأهلاهم فأشروا، وجلجهم يف حبار اللذة وتوجلوها على كل علة، واالحتكار، قد
والتمسوا يف ذلك رخصة جيعلوا ألنفسهم عمدة وعصمة، وآخرين ال جدة عندهم وال سعة، قد قويت 
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ازل، شهوام، وضعفت حاالم، فهم يطلبون أقوام باحلق والباطل، وخيوضون يف مثلها مع اجلاد واهل
فأباحهم احملظورات، وأحل هلم احملرمات، وامتطى هلم مركب الغرور، وور م غايات األمور، ومل يدع 
فناً من الفنون، وال نوعاً من األنواع املخزية إال فسح هلم فيه، وشحذ عزائمهم عليه، حىت دان له واتبعه 

آذام، فهم ال يسمعون، وغطي وأطاعه وشايعه خلق رين على قلوم، فهم ال يفقهون، وضرب على 
على أعينهم، فهم ال يبصرون، وحيل بينهم ويب الرشد، فهم ال يرعوون وأنسوا التدبر والتفكر يف خلق 

أنفسهم، والسماء اليت تظللهم، واألرض اليت تقلهم فأصفقوا بأمجعهم على أنه خالقهم، ورم ورازقهم، 
شاء من الغري، ويفعل ما يريد، وال يعجزه قريب وال بعيد، وحمييهم، حيل فيما شاء من الصور، وحيدث ما 

وادعوا له الدعاوى الباطلة، وزعموا أم عاينوا منه اآليات املعضلة، واستظهر أمري املؤمنني، بأن تقدم إىل 
بعد أيب علي مبواقفة هذا اللعني على متويهاته، وقبائح تلبيساته، ليكون إقامة أمري املؤمنني حد اهللا عليه، 

اإلنعام يف االستبصار، وانكشاف الشبهة فيه عن القلوب واألبصار، فتجرد أبو علي يف ذلك وتشمر، 
وبلغ منه وما قصر وانثال عليه كل من اطلع على احلقيقة، وتعرف جلية الصورة فوقف أبو علي على أن 

ن، اخلالق، الرازق، التام، املوصى العزاقري يدعي أنه حلق احلق، وأنه إله اآلهلة، األول القدمي، الظاهر، الباط
إن اهللا جل : إليه بكل معىن، ويدعى باملسيح، كما كانت بنو إسرائيل تسمي اهللا عز وجل املسيح، ويقول

وعال، حيل يف كل شيء، على قدر ما حيتمل، وأنه خلق الضد ليدل به على مضدوده، فمن ذلك أنه جلى 
وكالمها لصاحبه يدل عليه ملضادته إياه يف معناه، وأن الدليل يف آدم لعيه السالم ملا خلقه، ويف إبليس، 

على احلق أفضل من احلق، وأ الضد أقرب إىل الشيء من شبهه، وأن اهللا عز وجل إذا حل يف هيكل جسد 
ناسويت، أظهر من القدرة املعجزة ما يدل على أنه هو، وأنه ملا غاب آدم عليه السالم، ظهر الالهوت يف 

 كلما غاب منهم واحد، ظهر مكانه غريه، ويف مخسة أبالسة أضداد لتلك اخلمسة، مث مخسة ناسوتية،
    اجتمعت الالهوتية يف إدريس عليه السالم، 

وإبليسه، وتفرقت بعدمها، كما تفرقت بعد آدم عليه السالم واجتمعت يف نوح عليه السالم وإبليسه، 
صاحل وإبليسه عاقر الناقة، وتفرقت بعدمها، وتفرقت عند غيبتهما، حسب ما تقدم ذكره، واجتمعت يف 

واجتمعت يف إبراهيم وإبليسه منرود، وتفرقت بعدمها، واجتمعت يف هارون وإبليسه فرعون، وتفرقت 
على الرسم بعدمها، واجتمعت يف داود عليه السالم وإبليسه جالوت، وتفرقت ملا غاب، واجتمعت يف 

ا بعدمها، واجتمعت يف عيسى عليه السالم وإبليسه، وملا سليمان عليه السالم وإبليسه، وتفرقت كعاد
غاب تفرقت يف تالمذة عيسى كلهم عليهم السالم، واألبالسة معهم، واجتمعت يف علي بن أيب طالب 

وإبليسه، وتفرقت بعدمها، إىل أن اجتمعت يف ابن أيب العزاقر وإبليسه، ويصف أن اهللا عز وجل يظهر يف 
 يف كل أحد باخلاطر الذي خيطر بقلبه، فيتصور له ما يغيب عنه كأنه يشاهده، كل شيء بكل معىن، وأنه
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وأن اهللا اسم ملعىن، ومن احتاج إليه الناس فهو إهلهم، وهلذا يستوجب كل كفي أن يسمى اهللا، وأن كل 
إين رب فالن، : إنه رب ملن هو دون درجته، وأن الرجل منهم يقول: واحد من أشياعه لعنه اهللا يقول

وفالن رب فالن، حىت االنتهاء إىل ابن أيب العزاقر، لعنه اهللا، فيقول أنا رب األرباب، وإله اآلهلة، ال ربوبية 
لرب بعدي، وأم ال ينسبون احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما إىل علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه، 

ن موسى وحممداً صلى اهللا عليهما ألن من اجتمعت له الالهوتية مل يكن له والد وال ولد، وأم يسمو
احلائنني، ألم يدعو أن هارون أرسل موسى عليهما السالم، وأن علياً رضي اهللا عنه، أرسل حممداً صلى 

اهللا عليه وسلم فخانامها، ويزعمون أن علياً أمهل النيب صلى اهللا عليه وسلم عدة أيام أصحاب الكهف 
وثالمثائة سنة تنقلب الشريعة، ويصفون أن املالئكة كل من سنني، فإذا انقضت هذه املدة وهي مخسون 

ملك نفسه، وعرف احلق ورآه، وأن احلق حقهم، وأن اجلنة معرفتهم، وانتحال حنلتهم، والنار اجلهل م، 
والصدود عن مذهبهم، ويغتفرون ترك الصالة والصيام واالغتسال، ويذكرون أن من نعم اهللا على العبد، 

ني، وأم ال يتناكحون بتزويج على السنة، وال حبال تأول أو رخصة، ويبيحون الفروج أن جيمع له اللذت
إن حممداً عليه السالم بعث إىل كرباء قريش وجبابرة العرب، وقلوم قاسية، ونفوسهم آبية، : ويقولون

وج فكان من احلكمة ما طالبهم به من السجود، وأن من احلكمة اآلن أن ميتحن الناس يف إباحة فر
حرمهم، وأن ال شيء عندهم يف مالمسة الرجل نساء ذوي رمحه، وحرم صديقه وأبيه بعد أن يكون على 

مذهبه، وال ينكرون أن يطلب أحدهم من صاحبه حرمته ويردها إليه، فيبعث ا طيبة نفسه، وأنه البد 
صلة كتاب، مساه كتاب وابن أيب العزاقر له يف هذه اخل. للفاضل منهم أن ينكح املفضول ليوجل النور فيه

إنه مىت أىب ذلك آب قلب يف الكون الذي جييء بعد هذا امرأة، إذ كان حيقق : احلاسة السادسة، وقال
التناسخ وأنه ومن معه يرون الرباءة من الطالبيني، كما يروا من العباسيني، ويدعون إىل أنفسهم دون 

ن احلسني ابن القاسم، بن عبيد اهللا بن غريهم، إذ كان احلق عندهم، ويظهر فيهم، ووجد كتاب م
سليمان بن وهب، قيل إنه إىل إبراهيم بن حممد، بن أمحد بن أيب النجم، املعروف بابن أيب عون، أحد 

    : وجوه العزاقرية، ترمجته

إىل موالي بشرى، من غالمه مرزوق الثالج، املسكني الفقري، الذي بفضل اهللا جيمع اهللا بينه وبينه، يف 
وموالي أهل : على موالي أعتمد، وهو حسيب، ويف فصل آخر: عافية برمحته، يقول يف فصل منهخري و

للتفضل علي، ورمحة ضعفي، وأرجو أال يتأخر بفضله عين، وينجزين وعده، وعيين ممدودة إىل تفضل 
بن علي موالي، وأسأله به إعانيت، فسئل ابن أيب العزاقر عن ذلك الكتاب، فكتب بيده؟ إنه خبط احلسني 

بن القاسم، إىل ابن أيب عون، ووافق ابن أيب عون على ذلك ألن اهللا أظفر به ومكن منه، ورداه رداء ما 
عمل، ووفاه غاية ما كتب له من املهل، واعترف بأنه كتاب احلسني ابن علي بن القاسم إليه، وأن ما 
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القاسم، وكتب ذلك خبطه، على عنوانه صحيح، وأنه هو بشرى، وأن مرزوقاً الثالج هو احلسني بن 
ووجدت رقعة البن أيب عون هذا خبطه، إىل بعض نظرائه، : وأشهد مجاعة من العدول على ما اعترف به

لك احلمد، وكل شيء، : خياطبه فيها كما خياطب اإلنسان ربه، تبارك وتعاىل، ويقول يف بعض فصوهلا
ك وتقريبك، فوقف عليها، واعترف ولك احلمد على تشريف: وما شئت كان، ريب، ويف فصل آخر منها

  .ا، وأشهد على نفسه عدة من العدول بصحتها

يا موالي، عوائد : ووجدت رقعة من املعروف بابن شيث الزيات، إىل ابن أيب عون هذا، يقول فيها
موالي عندي لطيفة، ورمحته وتفضله، ومجيل إحسانه بامتنانه علي على كل حال، وائتناسي تفضل منه 

أسأله جبوده، أن يتمم ما تفضل به، وال يسلبين إياه، فإن نعمه علي ظاهرة وباطنة، قد ألبسين ورمحة، ف
عافيته، وأصلح شأين، واصلح ولدي، ورزقين القناعة، ويف ذلك الغناء األكرب، وأكرب منه تفضله علي بأمر 

 فصرت إليه، فقربين عظيم، ال جيازى بشكر، وال يسعه إال تفضله، فإن موالي الكبري، دعاين ابتداء
وأدناين، ومن علي حبديثه، وسقاين بعد جهد بيده، وقربين غاية القرب، ومع هذه احلالة العظيمة، وإعطائه 
يل امللك اخلفي، فقد صحا قليب عن كل كسر كان فيه، وكل شدة جرت، وفعل يب ما مل يفعله بالثالج، 

نة ملوالي، وأسأل موالي اإلحسان والتفضل، فإين وأرجو أن مين موالي بإمتام صالحي ديناً ودنيا، وامل
فقري على كل حال، وأرجو منه توسعة يف كل ضيق، وأمناً من كل خوف وأماناً من الشدائد، وما هو 

  .أوىل به مما ال أعلمه وهو القادر عليه، والرحيم فيه، مبنه ومجيل إحسانه، وهو حسيب ونعم الوكيل

، ابن أيب "موالي الكبري"أن املخاطبة فيها له، وأن ابن شيث أراد بقوله واعترف ابن أيب عون أا إليه، و
احلسني بن القاسم، وأعطى بذلك خطه، وأشهد به، ووجد هذا الرجل مستبصراً " الثالج"العزاقر، وبقوله 

يف كفره، مستظهراً يف أمره، مستقصياً يف طريق غيه، ماضياً يف عنان شركه وإفكه، حىت إنه كلف التربؤ 
من ابن أيب العزاقر لعنه اهللا ونيله بإهانة يصغر ا قدره، فامتنع من ذلك وأىب، وحاد عنه واستعصى، إىل 
أن مل جيد حميصاً، فمد يده إىل حليته، على سبيل توقري وتكرمي، وإجالل وتعظيم، وصرف تعد، وإماطة 

وخطوط نظرائه، من الكبائر اليت هذا إىل ما وجد خبطه، " موالي موالي"األذى، وقال معلناً غري خمافت، 
ال تسوغ يف الدين، وال حيتملها ذو يقني، وإىل ما رمسته هذه الفرقة من األدعية، اليت موهت ا على أهل 

الوكالة، والغباوة، وإذا تأملها أولو الروية والرواية، وجدت مباينة ملا ألف يف الشريعة، مشوبة باملكر 
يس، حملة دم مبتدعها، واملتمسك ا، واستفىت أبو علي القضاة والفقهاء، والتدليس، مشحونة باخلتل والتلب

يف أمر ابن أيب العزاقر وصاحبه هذا الكافر، وسائر من على مذهبه، ممن وجدت له كتب وخماطبة، ومن مل 
يوجد له ذلك، فأفىت من استفىت منهم بقتلهم، وأباحوا دماءهم، وكتبوا بذلك خطوطهم، فأمر أمري 

ني بإحضار ابن أيب العزاقر اللعني، وابن أيب عون صاحبه، وضريبه وتابعه، وأن جيلدا، لريامها من مسع املؤمن
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ما، ويتعظ مبا نزل من العذاب بساحتهما، ويتبني من دان بربوبية ابن أيب العزاقر عجزه عن حراسة 
 عن جسده، ولو كان رباً نفسه، وأنه لو كان قادراً، لدفع عن مهجته، ولو كان خالقاً دفع وكشف الضر

  .لقبض األيدي عن نكايته

    

وجدد أمري املؤمنني االستظهار، واحلزم والروية فيما ميضيه عن العزم، وأحضر عمر بن حممد القاضي 
مبدينة السالم، والعدول ا، والفقهاء من أهل جملسه، وسأهلم عما عندهم، مما انكشف من أمر ابن أيب 

ته، وغيه وضاللته، فأقامت الكافة على رأيها يف قتله، وتطهري األرض من رجسه، العزاقر، وأمور أهل دعو
ورجس مثله، وزال الشك يف ذلك عن أمري املؤمنني بالفتيا، وإمجاع القاضي والفقهاء، ومبا وضح من 

إزالل هذا الضالل املسلمني، وإفساد الدين، وذلك أعظم وأثقل وزراً من اإلفساد يف األرض، والسعي 
ها بغري احلق، وقد استحق من جرى هذا ارى القتل، فأوعز أمري املؤمنني بصلبه وصلب ابن أيب عون، في

حبيث يرامها املنكر والعارف، ويلحظهما اتاز والواقف، فصلبا يف أحد جانيب مدينة السالم، ونودي 
مري املؤمنني بقتلهما، ونصب مث تقدم أ. ورأياه من إفساد الديانة. عليهما مبا حاواله من إبطال الشريعة

  .رؤوسهما، وإحراق أجسامهما، ففعل ذلك مبشهد من اخلاصة والعامة، والنظارة واملارة

  إبراهيم بن محمد نفطويه

هو إبراهيم بن حممد، بن عرفة بن سليمان، بن املغرية ابن حبيب بن املهلب، بن أيب صفرة، العتكي 
  .األزدي من أهل واسط وكنيته أبو عبد اهللا

لقب نفطويه تشبيهاً إياه بالنفط، لدمامته وأدمته، وقدر اللقب على مثال سيبويه ألنه كان : قال الثعاليب
قال : لو أنزل النحو على نفطويه: ينسب يف النحو إليه، وجيري يف طريقته، ويدرس شرح كتابه، وأنشدوا
  : وقد صريه ابن بسام نفطوية بضم الطاء وتسكني الواو وفتح الياء فقال

 عليه اهللا ذو الفضل صلى  رأيت في النوم أبي آدماً

  من كان في حزن وفي سهل  أبلغ ولدي كلهم فقال

 كان نفطوية من نسلي إن  حوا أمهم طالق بأن

كان عاملاً بالعربية، واللغة، واحلديث، أخذ عن ثعلب، واملربد، وغريمها، روى عنه أبو عبيد اهللا املرزباين، 
ولد يف سنة أربع وأربعني : بهاين، وابن حيوية، وغريهم، ذكره املرزباين يف املقتبس، فقالوأبو الفرج األص

ومات رمحه اهللا يوم األربعاء الثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول، سنة ثالث : ومائتني قال
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 وكان وعشرين وثالمثائة وحضرت جنازته عشاء، ودفن يف مقابر باب الكوفة، وصلى عليه الرباري،
وكان من طهارة األخالق، وحسن االسة، والصدق فيما يرويه، على حال ما : خيضب بالومسة، قال

  .شاهدت عليها أحداً ممن لقيناه

جلست إىل هذه األسطوانة مذ مخسون، يعين حملته جبامع املدينة، وكان حسن احلفظ : وكان يقول
 بالغدوات، إىل أن يقرئ القرآن، على قراءة عاصم، للقرآن، أول ما يبتدئ به يف جملسه مبسجد األنباريني

مث الكتب بعده، وكان فقيهاً، عاملاً مبذهب داود اإلصبهاين، رأساً فيه، يسلم له ذلك مجيع أصحابه، وكان 
مسنداً يف احلديث من أهل طبقته، ثقة، صدوقاً، ال يتعلق عليه شيء من سائر ما رووه، وكان حسن 

راء، متقن احلفظ للسرية، وأيام الناس، وتواريخ الزمان، ووفاة العلماء وكانت له االسة للخلفاء والوز
  .مروءة، وفتوة وظرف

ولقد هجم علينا يوماً وحنن يف بستان كان له بالزبيدية يف سنة عشرين، أو إحدى وعشرين وثالمثائة، 
لتبذل سخف، مث أنشدنا يف التعاقل على ا: فقال: وذهبت أعتذر إليه: فرآنا على حال تبذل، فانقبضت

  : لنفسه

  يحصي على القوم سقاط الكلم  صديق غير عالي الهمم لنا

 يستمتع الناس بحسم الحشم  استمتع الناس بشيء كما ما

كما يقول املتأدبون، : وكان يقول من الشعر املقطعات، يف الغزل، وما جرى جمراها: قال املرزباين
  . حسب الكفايةوسنورد من ذلك فيما بعد إن شاء اهللا

    

وكان بني أيب عبد اهللا فطويه، وبني حممد بن األصبهاين مودة أكيدة، وتصاف تام، وكان ابن داود يهوى 
وقال ابن عرفة نفطويه، فدخلت عليه يف . أبا احلسني حممد بن جامع الصيدالين، هوى أفضى به إىل التلف

ما مينعك : ن تعلم، أورثين ما ترى، فقلتحب م: مرضه الذي مات فيه، فقلت يا سيدي ما بك؟ فقال
حمظور، ومباح، أما احملظور، فمعاذ اهللا منه، : االستمتاع نوعان: من االستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال

حدثين سويد بن سعيد احلدثاين، عن أيب حيىي القتات : وأما املباح فهو الذي صريين إىل ما ترى، مث قال
من حب فعف وكتم، مث مات، مات : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن جماهد، عن ابن عباس، أن

مث غشي عليه ساعة، وأفاق، ففتح عينيه، فقلت له أرى قلبك قد سكن، وعرق جبينك قد انقطع، " شهيداً
  : وهذا أمارة العافية، فأنشأ يقول

 سكون حمى جبيني وغرهما  لصاحبي وسلياني أقول
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  وا في الدعاء وودعونيوخوض  بالتعزي عن أخيكم تسلوا

 ضعفت عن األنين ولكني  ادع األنين لضعف سقم فلم

مث مات من ليلته، وذلك يف سنة سبع وتسعني ومائتني فيقال إن نفطويه تفجع عليه، وجزع جزعاً عظيماً، 
 إن أبا بكر بن داود قال: ومل جيلس للناس سنة كاملة، مث ظهر بعد السنة فجلس، فقيل له يف ذلك فقال

أقل ما جيب للصديق أن يتسلب على صديقه سنة : يل يوماً، وقد جتارينا حفظ عهود األصدقاء، فقال
  : كاملة، عمالً بقول لبيد

  ومن يبك حوالً كامالً فقد اعتذر  الحول ثم اسم السالم عليكما إلى

  .فحزنا عليه سنة كما شرط

 مليحة رائقة، وقد أفردنا له باباً يف هذا الكتاب، وأخبار أيب بكر بن داود كثرية،: قال املؤلف هلذا الكتاب
  : ومما أنشدنا لنفسه يف سنة اثنتني وعشرين وثالمثائة: فقف عليه تطرب وتعجب، قال املرزباين

  والورد غض النبت في وجناته  غنج الفتور يجول في لحظاته

  أو أن تروم بلوغ بعض صفاته  ألسنة الورى عن وصفه وتكل

 طول الصد من عزماته لك  سعاف إال خطرةال يعرف اإل

 ال يسوغ لعل في لهواته بل  يستطيع نعم وال يعتادها ال

  : قال وأنشدنا لنفسه

 أقمت ولو على جمر الغضا هال  الفراق وأنت تزمع رحلة تشكو

  فعسى يرد لك النوى ما قد مضى  عذ بالصبر أو مت حسرة فاآلن

  : قال وأنشدنا لنفسه

 عليك أرق مما تحسب قلبي  زلة أتعتبمن  أتخالني

  أنت الحياة فأين منك المهرب  وروحي في يديك وإنما قلبي

ومل يورد أبو عبيد اهللا إال هذين البيتني، وأنشدين بعض األصدقاء، البيت األول منها، : قال مؤلف الكتاب
  : وأتبعه مبا ال أعلم، أهو من قول نفطويه أو غريه، وهو

 فهواك ال يتجنب متجنباً  عت فتنثنيال يوحشنك ما صن

  ولك الرضى وأنا المسيء المذنب  البريء من اإلساءة كلها أنت

 شعرك وهو ليل غيهب وسواد  وحياة وجهك وهو بدر طالع
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 بها أترى على من أغضب؟ أحيا  أنت إال مهجتي وهي التي ما

  : قال املرزباين وأنشدين لنفسه

 تعذيباً وبالعذل مغرما وبالهم  بالهوى بلوى وبالحب محنة كفى

 شاء أمضاه وما شاء أحكما فما  والذي يقضي األمور بأمره أما

  من الشوق ما أضنى الفؤاد وتيما  حملتني صبوتي وصبابتي لقد

  : قال وأنشدنا لنفسه

 القلب عن الشكوى ويذهل  بلواي عن البلوى تجل

 عليه لي من عدوى وما  من ال أرى ظلمه يظلمني

 أطلب الراحة بالبلوى ال  الحب ولكني عذبي

 آخذ اهللا الذي أهوى ال  سلط من أهوى علي الضنى

  : وله: قال

 الورد منه والجلنار يخجل  لك خد تذيبه األبصار

  أنا من لحظتي عليك أغار  تغيبي ع ناظري فإني ال

  : وكان بني نفطويه وابن دريد مماظة فقال فيه ملا صنف كتاب اجلمهرة

 لؤم وشره وفيه  دريد بقره إبن

  جمع كتاب الجمهرة  قد ادعى بجهله

 قد غيره أنه  كتاب العين إال وهو

    

  : فبلغ ذلك ابن دريد فقال جييبه

  لكان ذاك الوحي سخطاً عليه  أنزل الوحي على نفطويه لو

 للصفع في أخدعيه مستأهل  يدعى بنصف اسمه وشاعر

 ر الباقي صراخاً عليهوصي  أحرقه اهللا بنصف اسمه

بكر نفطويه إىل درب الرواسني، فلم يعرف املوضع، فتقدم إىل رجل يبيع البقل، : وحدث ابن شاذان قال
يا فالن أال : أيها الشيخ، كيف الطريق إىل درب الرواسني؟ قال فالتفت البقلي إىل جار له، فقال: فقال له
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ي، فقال وما الذي تريد منه؟ فقال عوق السلق علي، فما ترى إىل الغالم فعل اهللا به وصنع، قد احتبس عل
  : عندي ما أصفع به هذا العاض بظر أمه، فانسل ابن عرفة ومل جيبه، وأنشد اخلطيب لنفطويه

 الحياء وخوف اهللا والحذر منه  قد خلوت بمن أهوى فيمنعني كم

 الفكاهة والتحديث والنظر منه  قد خلوت بمن أهوى فيقنعني كم

 لي في سواه منهم وطر وليس  لمالح وأهوى أن أجالسهمأهوى ا

 خير في لذة من بعدها سقر ال  الحب ال إتيان معصية كذلك

  : ومنه

 الشقي لمن لم يرحم اهللا إن  اهللا مما يعلم اهللا أستغفر

 من حياء يوم ألقاه واسوءتا  هبه تجاوز لي عن كل مظلمة

  .، ضيقاً يف النحو، واسع العلم بالشعركان خبيالً: وذكره الزبيدي يف كتابه، فقال

كنا يف جملس نفطويه وهو ميلي، فدخل غالم : حدثين أبو أمحد، قال: قال أبو هالل يف كتاب األوائل
  : قال رجل من أهل عصرنا: وضيء الوجه، وقال

  كم تخلف الوعد وكم تحلف؟؟  خاس ميعادك يا مخلف كم

 فعل ال ينصفظلوم ال وال  صرت ال أدعو على كاذب قد

فما شك أحد ممن حضر، أن الغالم كان وعده وأخلفه، وأن الشعر له، وكان نفطويه مع كونه من أعيان 
العلماء، وعلماء األعيان، غري مكترث بإصالح نفسه، فكان يفرط به الصنان، فال يغريه، فحضر يوماً 

يا غالم، أحضرنا : ه، فقال حامدجملس حامد بن العباس، وزير املقتدر، فتأذى هو وجلساؤه بكثرة صنان
مرتكاً، فجاء به، فبدأ الوزير بنفسه فتمرتك، وأداره على اجللساء فتمرتكوا، وفطوا ما أراد بنفطويه، وأنه 

أراد من نفطويه أن يتمرتك، فيزول صنانه، من غري أن جيبهه مبا يكره، فقال نفطويه ال حاجة يب إليه، 
وقال له يا عاض كذا من أمه، إمنا مترتكنا مجيعاً لتأذينا بصنانك، قم فراجعه فأىب، فاحتد حامد واغتاظ، 

أخرجوه عين، أو أبعدوه إىل حيث ال أتأذى به، وقال ابن بشران أبو حممد : ال أقام اهللا لك وزناً، مث قال
  .عبيد اهللا يف تارخيه

  : ومن شعر نفطويه

 الزمان ليأتي باألعاجيب إن  الجد أنفع من عقل وتأديب

 ذوات الكره والحوب بالنائبات  من أديب يزال الدهر يقصده كم
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 بين تأهيل وترحيب معمر  غير ذي دين وال أدب وامرئ

 لكنه من عطاء غير محسوب  ما الرزق من حيلة يحتالها فطن

ذاك إىل صبيان احمللة، : وكان كثري النوادر، ومن نوادره، قيل لبهلول يف كم يوسوس اإلنسان، فقال: قال
وقيل لبعض الشيعة، معاوية خالك، فقال ال أدري، أمي نصرانية، واألمر إليه خبط الوزير املغريب قال : الق

من أغرب : فإذا مت مات على احلقيقة، وقال: وأما الشر. نفطويه أما سائر العلوم فهاهنا من يشركنا فيها
قد جالستين فما : ماً وقد حضرته الوفاةعلي ببيت جلرير ال أعرفه فأنا عبده، وقال ابن خالويه، وقال يل يو

رأيت منك إال خرياً، فادع يل، مث قال وضئوين، وقد كنت آخذ بيده، فمر مبسجد هشام بن خلف البزار 
فقال، هذا مسجد هشام مقرئ أهل بغداد، واهللا ما كان بأعلم مين، ولكنه أطاع اهللا فرفع، وعصيت اهللا 

  .فوضع مين

انصرفت من عند أيب عبد اهللا نفطويه، وقد كتبت عنه شيئاً، فجئت إىل أيب قال احلسني بن أيب قرياط، 
ما هذا الكتاب؟ فأريته إياه، وكان على ظهره مقطوعتان، : إسحاق إبراهيم السري الزجاج، فقال يل

  .أنشدنيهما نفطويه لنفسه

  : ضرتهفلما قرأمها الزجاج استحسنهما وكتبهما خبطه على ظهر كتاب غريب احلديث، وكان حب

 هجرنا مطر الربيع ولكن  تواصلنا على األيام باق

  على روعاته داني النزوع  صوته لكن تراه يروعك

    

 وصلهم حسن الرجوع ومرجع  العشاق هجرهم دالل كذا

  سوى ذاك المطاع على المطيع  معاذ اهللا أن نلقى غضاباً

  : واألخرى

 لكلوموجه به أثر ا إلى  شانه الجدري فانظر وقالوا

  وما حسن السماء بال نجوم؟  مالحة نثرت عليه فقلت

وذكر الفرغاين أن نفطويه كان يقول بقول احلنابلة، إن االسم هو املسمى، وجرت بينه وبني الزجاج 
  .مناظرة، أكر الزجاج عليه موافقته احلنابلة على ذلك

 إذا سلمت على اليهودي :مسعت نفطويه يقول: قرأت يف تاريخ خوارزم قال أبو سعد احلمدجلي
والنصراين، فقلت له أطال اهللا بقاءك، وأدام سالمتك، وأمت نعمته عليك، فإمنا أريد به احلكاية أي أن اهللا 

  : وأنشدنا نفطويه لنفسه: قد فعل بك إىل هذا الوقت، وأعتقد به الدعاء للمسلم، قال احلمدجلي
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 لهواءالماء فيها وا وطاب  ما األرض جانبها األعادي إذا

 األرض طاب بها النواء فتلك  من تحب بها وتهوى وساعد

 يسع البغيضين الفضاء وال  يرى األحباب ضنك العيش وسعاً

 المرء في الدنيا الحياء وزين  المرء أحسن حليتيه وعقل

كتاب التاريخ، كتاب االقتصارات، كتاب البارع، كتاب . وله من الكتب: قال حممد بن إسحاق الندمي
يب القرآن، كتاب املقنع يف النحو، كتاب اإلستثناء والشرط يف القراءة، كتاب الوزراء، كتاب امللح، غر

كتاب األمثال، كتاب الشهادات، كتاب املصادر كتاب القوايف كتاب أمثال القرآن، كتاب الرد على من 
كتاب الرد على يزعم أن العرب يشتق كالمها بعضه من بعض كتاب الرد على من قال خبلق القرآن، 

  .املفضل بن سلمة يف نقضه على اخلليل كتاب يف أن العرب تتكلم طبعاً ال تعلماً، واهللا أعلم

 ^  

  الجزء الثاني 

  إبراهيم بن محمد الكالبزي

وإبراهيم بن حممد بن : أدرك املازين وأخذ عن املربد ومات يف سنة ست عشرة وثالمثائة، قال الزبيدي
يف تالميذ أيب : حكي عن ابن املربد أنه قال. ، من أهل العراق، بصري املذهبالعالء الكالبزي اللغوي

أحدمها يسفل، واآلخر يعلو، فقيل ومن مها؟ قال املربمان يقرأ على أيب، ويأخذ عنه كتاب سيبويه، : رجال
مث يقول قال الزجاج، فهذا يسفل، والكالبزي يقرأ عليه، مث يقول قال املازين، فهذا يعلو، وكان 

الكالبزي قد أدرك املازين، فقال ابن إبراهيم بن محيد الكالبزي مات بالبصرة سنة اثنيت عشرة وثالمثائة، 
  .وكان متقدماً يف النحو واللغة، وقد ويل القضاء بالشام

  إبراهيم بن محمد بن زكريا

لزبيدي الزهري، األندلسي، أبو القاسم، يعرف بابن اإلفليلي، حدث عن أيب بكر حممد بن احلسن ا
النحوي، بكتاب النوادر عن القايل، وكان متصدراً يف العلم ببلده، يقرأ عليه األدب، وخيتلف إليه، وله 

وكان مع علمه بالنحو واللغة، يتكلم يف معاين : كتاب شرح معاين شعر املتنيب، حسن جيد، قال احلميدي
كان شيوخنا من أهل : إسناد له أنه قالالشعر، وأقسام البالغة، والنقد هلا، روى عنه مجاعة، وحكى عنه ب

 كان ذلك عالمة لصحة احلرف، لئال - بصاد وحاء -األدب يتعاملون، أن احلرف إذا كتب عليه صح 
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يتوهم متوهم عليه خلالً أو نقصاً، فوضع حرف كامل على حرف صحيح، وإذا كان عليه صاد ممدودة 
ف غري تام، ليدل نقص احلرف على اختالل دون حاء، كان عالمة أن احلرف سقيم، إذ وضع عليه حر

احلرف، ويسمى ذلك احلرف أيضاً ضبة أي أن احلرف مقفل ا، مل يتجه لقراءة، كما أن الضبة مقفل 
  .ا

وهذا كالم على طالوة من غري فائدة تامة، وإمنا قصدوا بكتبهم على احلرف صح، أنه كان : قال املؤلف
بالبحث، خشي أن يعاوده الشك، فكتب عليها صح، ليزول شكه شاكاً يف صحة اللفظة، فلما صحت له 

فيما بعد، ويعلم هو أنه مل يكتب عليها صح إال وقد انقضى اجتهاده يف تصحيحها، وأما الضبة اليت 
 فإمنا هو نصف صح، كتبه على شيء فيه شك، ليبحث عنه فيما يستأنفه، فإذا صحت له "ص"صورا 

  .م عليها بغري هذه العالمة، لتكلف الكشط، وإعادة كتبه صح مكااأمتها حباء، فيصري صح، ولو عل

    

كان أبو القاسم، املعروف بابن اإلفليلي، فريد أهل زمانه بقرطبة، يف علم : قال أبو سروان بن حيان
اللسان العريب، والضبط لغريب اللغة، يف ألفاظ األشعار اجلاهلية واإلسالمية، واملشاركة يف بعض معانيها، 
وكان غيوراً على ما حيمل من ذلك الفن، كثري احلسد فيه، راكباً رأسه يف اخلطأ البني إذا تقلده، أو نشب 
فيه، جيادل عنه، وال يصرفه صارف عنه، وعدم علم العروض ومعرفته، مع احتياجه إليه، إلكمال صناعته 

س بني حائر وطاعن، فازدلف إىل به ومل يكن له شروع فيه، وكان حلق الفتنة اليزيدية بقرطبة، ومضى النا
واستكتبه حممد بن عبد الرمحن . األمراء املتداولني بقرطبة من آل محود، ومن تالهم، إىل أن نال اجلاه

املستكفي، بعد ابن برد، فوقع كالمه جانباً من البالغة، ألنه كان على طريقة املعلمني املتكلمني، فلم جير 
 فيه، وما بلغين أنه ألف يف شيء من فنون املعرفة، إال كتابه يف شعر يف أساليب الكتاب املطبوعني، فزهد

املتنيب ال غري، وحلقته مة يف دينه، يف أيام هشام املرواين، يف مجلة من تتبع من األطباء يف وقته كابن 
  .عاصم، والسنابسي، واخلمار، وغريهم، وطلب ابن اإلفليلي، وسجن باملطبق، مث انطلق

  :  بن الطائف، من قصيدةوفيه يقول موسى

  عن كنه عرضي في البديع وطولي  مبصراً عميت فواطن فهمه يا

 ضاق فرسخه بخطوة قيلي من  كنت تعقل ما جهلت مقاومي ولو

 ثلبت حقائق التنزيل فلقد  ثلبت الشعر وهو أباطل ولئن

 ثوب الزيغ والتعطيل ولبست  ربق الدين عنك منابذاً وخلعت

 مشيت أمامه برعيل علماً  لك في العناللجهال مث فأقمت
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 ولو مقدار وزن فتيل علماً  المغالط أن تكون مقلداً ومن

 وفهمك علة المعلول أبداً  تعتل في األمر الصحيح معانداً

 شأنك ال يفي بقليلي وكثير  أنك من فنوني موسر وتظن

 تأثير هذا الصارم المصقول  روحك من خبيث قذارة سيسيل

 عقد رباطك المحلول ليعيد   الدولة الملك الرضيسيف وأحض

 بها مني قوائم فيل عبثت  رأي العين أنك ذرة وأريك

  إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد

ابن علي، بن احلسني، بن علي، بن محزة، بن حيىي ابن احلسني، بن زيد، بن علي، بن احلسني، بن علي بن 
 عمر النحوي، صاحب كتاب شرح اللمع، من أهل الكوفة، له أيب طالب، أبو علي، والد أيب الربكات

 فيما ذكره السمعاين عن -معرفة حسنة بالنحو واللغة واألدب، وحظ من الشعر جيد، نذر مثله، مات 
 يف شوال سنة ست وستني وأربعمائة، ودفن مبسجد السهلة عن ست وستني سنة، -ابنه أيب الربكات 

وأقام ا مدة، ونفق على اخللفاء مبصر، مث رجع إىل وطنه الكوفة، إىل وكان قد سافر إىل الشام ومصر، 
  .أن مات ا

كنت مبصر، : مسعت والدي يقول: مسعت أبا الربكات عمر ابن إبراهيم: وجدت خبط أيب سعد السمعاين
  : وضاق صدري ا فقلت

 دهري والمعاهد والصبرا تنكرت  تسأليني كيف أنت فإنني فإن

 من األوطان منتزحاً عزبا بعيداً   كما ال يسرنيوأصبحت في مصر

 لما بكى ورأى الدربا وصاحبه  فيها كامرئ القيس مرة وإني

 اهللا أن ال مس خفي لها تربا إلى  أنج من بابي زويال فتوبة فإن

قال يل الشريف، قال أيب، قلت هذه األبيات مبصر، وما كنت ضيق اليد، وكان قد حصل : قال السمعاين
  .من املستنصر مخسة آالف دينار مصريةيل 

مرض أيب إما بدمشق أو حبلب، فرأيته يبكي وجيزع، فقلت له يا سيدي ما هذا : وقال الشريف: قال
اجلزع؟ فإن املوت البد منه، قال أعرف، ولكين أشتهي أن أموت بالكوفة، وأدفن ا، حىت إذا أنشرت 

  .وبلغ ما أراد: مي، ووجوهاً أعرفها، قال الشريفيوم القيامة أخرج رأسي من التراب، فأرى بين ع

  : وأنشدين أبو الربكات لوالده: قال
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 بها من العال ما شسعا ورم  لها زمامها واألنسعا أرخ

  توطئك من أرض العدا متسعا  بها مغترباً عن العدا واجل

 سالمي إن وصلت لعلعا بلغ  يا رائد الظعن بأكناف العدا

 عهدت فيه قمراً مبرقعا  الغضاخدراً بأثيالت  وحي

    

 العشق يكون ولعا وأول  وقوعي في يديه ولعا كان

 لوال انتظار طيفها ما هجعا؟  عليها لو رثت لساهر ماذا

 غراماً زادها تمنعا زاد  تمنعت من وصله فكلما

  لم يبق في قوس الفخار منزعا  ابن سادات قريش وابن من أنا

 أبر من حج ولبى وسعى  علي والحسين وهما وابن

 المجد إال من غدا مدفعا في  بنو زيد وما زاحمنا نحن

  واألطولين في الضراب أذرعا  في المساعي عددا األكثرين

 المعالي والعوالي ورعا عند  كل بسام المحيا لم يكن من

 فيها عودنا وفرعا فطال  طابت أصول مجدنا في هاشم

  : وأنشدين ألبيه: قال

 وأقض فيها مضجعي  ت بجلقأرق لما

 لم تهجع بنواظر  بدر سمائها نادمت

 وتخضع وتفجع  بتوجع وسألته

 فعل بينهم معي من  لألحبة ما ترى صف

 ومن بتلك األربع ب  واقرأ السالم على الحبي

  إبراهيم بن محمد بن إبراهيم النسوي

مخسمائة بنيسابور، رجل فاضل، أبو إسحاق، الشيخ العميد، مات فجاءة يف شهور سنة تسع عشرة و
شاعر كاتب، حسن احملاورة، كرمي الصحبة، مسع احلديث الكثري يف أسفاره، وصنف يف غريب احلديث 

  .أليب عبيد تصنيفاً مفيداً
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  إبراهيم بن مسعود بن حسان

حنوي املعروف بالوجيه الصغري، ويعرف جده بالشاعر، وإمنا مسى بالوجيه الصغري ألنه كان ببغداد حينئذ 
آخر يعرف بالوجيه الكبري، وهو شيخي رمحه اهللا، وقد ذكرته يف باب املبارك بن املبارك، وكانا ضريرين 
معاً، وكان هذا من أهل الرصافة ببغداد، وكان عجباً يف الذكاء وسرعة احلفظ، وكان قد حفظ كتاب 

حو عن مصدق بن بل حفظ أكثره، وكان حيفظ غري ذلك من كتب األدب، وأخذ الن: سيويه، وقيل
شبيب، وكان أعلم منه، وأصفى ذهناً، واعتبط شاباً يف مجادى األوىل سنة تسعني ومخسمائة، ولو قدر 

  .اهللا أن يعيش لكان آية من اآليات

  إبراهيم بن محمد بن حيدر بن علي أبو إسحاق

سنة تسع ومخسني كانت والديت يف ذي احلجة، : نظام الدين املؤذى، اخلوارزمي، سألته عن مولده، فقال
كتاب ديوان األنبياء، كتاب شرح كليلة بالفارسية، كتاب الوسائل إىل : ومخسمائة، وله من التصانيف

الرسائل، من نثره، كتاب ديوان شعره بالفارسية، كتاب اخلطب يف دعوات ختم القرآن، مساها يتيمة 
كتاب . امه، يف املواعظ بالفارسيةاليتيمة، كتاب الطرفة يف التحفة بالفارسية، رسائل، وكتاب أساس ن

تعريف شواهد التصريف، كتاب أمنوذار نامه، يشتمل على أبيات غريبة من كليلة ودمنة، شرحها 
  .كتاب كفتار نامه منطق، كتاب مرتع الوسائل ومربع الرسائل. بالفارسية

  إبراهيم بن ممشاذ أبو إسحاق المتوكلي األصبهاني

أبو غسحاق املتوكلي، وكان من رستاق جي من قرية أسيجان، فخرج : ومن بلغاء إصبهان: قال محزة
إىل العراق، وكتب للمتوكل، مث صار من ندمائه، فسمي املتوكلي، ومل يكن بالعراق يف أيامه أبلغ منه، 

وله رسالة طويلة يف تقريظ املتوكل، والفتح بن خاقان، يتداوهلا كتاب العراق إىل اآلن، وتسخط صحبة 
حضر : وقال محزة أيضاً، فيما رواه عن عمارة بن محزة. كل، فتركهم وحلق بيعقوب ابن الليثأوالد املتو

املتوكلي جملس املتوكل، وقد نثر على احملضر مال جليل، تناهبه األمراء والقواد بني يديه، وإبراهيم ال 
ه، ونعمته على أغنتين عنه، جاللة أمري املؤمنني متنعين من: يتحرك، فقال له املتوكل، ومل ال تنبسط فيه؟ فال

  .فأقطعه إقطاعات

وكان أحد البلغاء يف زمانه، حىت مل يتقدمه أحد، وأنفذ يف أيام املعتمد رسوالً عنه، وعن املوفق إىل 
يعقوب بن الليث، فاحتبسه عنده، وقدمه على كل من ببابه، حىت حسده قواد يعقوب وحاشيته، فأخربوا 

  .ر، فقتلهيعقوب أنه يكاتب املوفق يف الس
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واألوىل من هاتني الروايتني أوضح يف أنه هو الذي حلق بيعقوب، يدل على ذلك أنه كتب من عند : قلت
  : يعقوب إىل املعتمد

 إرث ملوك العجم وحائز  أنا ابن األكارم من نسل جم

 عليه طوال القدم وعفى  ومحيي الذي باد من عزهم

    

  م أنمفمن نام عن حقهم ل  أوتارهم جهرة وطالب

 تهم بسوق الهمم ونفسي  األنام بلذاتهم يهم

  طويل النجاد منيف العلم  إلى كل أمر رفيع العماد

 مرادي بخير النسم بلوغ  آلمل من ذي العال وإني

  معي علم الكائنات الذي به أرجتي أن أسود األمم 

 إلى الخلع قبل الندم هلموا  لبني هاشم أجمعين فقل

  ح طعناً وضرباً بسيف خذم  ماعنة بالر ملكناكم

 إن وفيتم بشكر النعم فما  الملك آباؤنا وأوالكم

 الضباب ورعي الغنم ألكل  فعودوا إلى أرضكم بالحجاز

 الحسام وحرف القلم بحد  سألعو سرير الملوك فإني

  : وقال يرثي الفضل بن العباس بن مافروخ

  راغ وفي الشغلوأنسي وهمي في الف  لم تلدني أمه كان واحدي أخ

 قبل أن يحتل منزلة الكهل ومن  فرطاً لما استتم شبابه مضى

 حزازات الفؤاد من الثكل وكيف  فعلمني كيف البكاء من الجوى

  بكيت أخي، فضالً أخا الجود والفضل  ندب األقوام إخوان دهرهم إذا

  : ة إخوته بإصبهانوقال يهجو إسحاق بن سعد القطربلي عامل إصبهان، وقد كان أساء معامل

 مختلفين في ذا العالم ضدين  الذين تقولوا أال يروا أين

 حجتكم بغير تخاصم وأباد  ابن سعد قد أزال قياسكم هذا

 وأظهر قائماً في نائم منه  لنا متحركاً في ساكن أبدى
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  فديت أصلع هاشم: يبكي يقول  وإذا تذكر أصلعاً هشم استه

 لكي يبكي لذكر القائم إال  باًما اتخذ اإلمامة مذه باهللا

  : ومن هذا أخذ ابن الناصر قوله: قال محزة

 إلى كم تتردد؟ يا  لمن كان إمام قل

 ل فتى الناصر أحمد  أله التمس ما في سراوي

 من آل محمد ر  القائم يا مغرو فهو

  إبراهيم بن موسى الواسطي الكاتب

  . ابن داود اجلراح يف الوزراء، قاله املسعوديله كتاب يف أخبارالوزراء، عارض فيه كتاب حممد

  إبراهيم بن هالل بن زهرون

أبو إسحاق احلراين، أوحد الدنيا يف إنشاء الرسائل، واالشتمال على جهات الفضائل، مات يوم اخلميس، 
الثنيت عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع ومثانني وثالمثائة، عن إحدى وسبعني سنة، ومولده يف سنة 

  .ث عشرة وثالمثائة، كذا ذكره حفيده أبو احلسني هالل بن احملسن بن إبراهيم يف تارخيهثال

وكان قد خدم اخللفاء واألمراء من بين بويه والوزراء، وتقلد أعماالً جليلة، ومدحه الشعراء، وعرض عليه 
  .عز الدولة خيتيار بن معز الدولة بن بويه الوزارة إن أسلم، فامتنع

  .ة للمسلمني، عفيفاً يف مذهبهوكان حسن العشر

  .وكان ينوب أوالً عن الوزير أيب حممد املهليب، يف ديوان اإلنشاء، وأمور الوزارة

وملا ورد عضد الدولة إىل بغداد يف سنة سبع وستني وثالمثائة، نقم عليه أشياء من مكتوباته عن اخلليفة 
مثل موالنا ال ينقم على مثله ما كان :  لهوعن عز الدولة خبتيار، فحبسه، فسئل فيه وعرف بفضله، وقيل

منه، فإنه كان يف خدمة قوم ال ميكنه إال املبالغة يف نصحهم، ولو أمره موالنا مبثل ذلك إذا استخدمه يف 
قد سوغته نفسه، فإن عمل كتاباً يف مآثرنا وتارخينا أطلقته، : أبيه، ما أمكنه املخالفة، فقال عضد الدولة

اب التاجي يف أخبار بين بويه، وقيل إن بعض أصدقائه دخل عليه احلبس، وهو يف فشرع يف حمبسه يف كت
أباطيل أمنقها، وأكاذيب ألفقها، فخرج الرجل، : تبييض وتسويد يف هذا الكتاب، فسأله عما يعمله، فقال

، وأى ذلك إىل عضد الدولة، فأمر بإلقائه حتت أرجل الفيلة، فأكب أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف
ونصر بن هارون على األرض يقبالا، ويشفعون إليه يف أمره، حىت أمر باستحيائه، وأخذ أمواله 
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واستصفائه، وختليد السجن بدمائه، فبقي يف السجن بضع سنني، إىل أن ختلص يف أيام صمصام الدولة ابن 
  .عضد الدولة

    

واصالت ومتاحفات، وكذلك بينه وكان بينه وبني الصاحب أيب القاسم إمساعيل بن عباد مراسالت وم
مودة ومكاتبات أذكر منها ما يليق باختصارنا هذا، : وبني الرضي أيب احلسن حممد بن احلسني املوسوي

  .مع اختالف امللل، وتباين النحل، وإمنا كان ينظمهم سلك األدب، مع تبدد الدين والنسب

 سنة والذي أوردته من تاريخ حفيده، وهو أنه بلغ من العمر تسعني: وذكر أبو منصور الثعاليب يف كتابه
  .أعلم به

  : فأما بالغته، وحسن ألفاظه، فقد أغنتنا شهرا عن صفتها، وذكرا الشعراء فقال بعضهم

 الصابي أبي إسحاق برسائل  مشتاقاً حليف صبابة أصبحت

 البراعة سلوة العشاق ذوب  صوب البالغة والحالوة والحجى

 لنا األطواق في األعناق يحكي  تارةكما رق النسم و طوراً

 بدائعه على األحداق كتبت  يبلغ البلغاء شأو مبرز ال

  : وآلخر فيه

  يهمى على حجب الفؤاد ال واجم  بؤس من يمنى بدمع ساجم يا

 الصابي وشعر كشاجم ورسائل  تعلله بكأس مدامة لوال

مسلمني، وحسن عشرة منه هلم، وحيفظ وكان يصوم شهر رمضان، مساعدة وموافقة لل: قال أبو منصور
  .القرآن حفظاً يدور على طرف لسانه، وبرهان ذلك يف رسائله

  : وكان أبو إسحاق يف عنفوان شبابه، أحسن حاالً منه يف أيام اكتهاله، ويف ذلك يقول: قال

  عصر الشباب وفي المشيب مغاضبي؟  لحظي إذ أراه مصالحي عجباً

 وكان على صباي مصاحبي؟ شيخاً،  الغواني كان حتى خانني أمن

 الترعرع كان غير مجانبي؟ ومع  أمع التضعضع ملني متجنباً

 تكون ذخيرة لعواقبي حتى  ليت صبوته إلي تأخرت يا

من قصيدة، يف فنها فريدة، كتبها إىل الصاحب يشكو فيها بثه وحزنه، ويستمطر سحبه ودرره، بعد أن 
  . رتبة األكفاءكان خياطبه بالكلف، وال يرفعه عن
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وكان املهليب ال يرى إال به الدنيا، وحين إىل براعته، ويصطنعه لنفسه، ويستدعيه يف أوقات أنسه، وتويف 
املهليب، وأبو إسحاق يلي ديوان الرسائل، واخلالفة على ديوان الوزارة، ألن املهليب مات بعمان، وكان قد 

زارة، فاعتقل يف مجلة عمال املهليب وأصحابه، مضى الفتتاحها، واستخلف أبا إسحاق على ديوان الو
  : فقال، وهو معتقل

 رسائله على التعديد أربت  أيها الرؤساء دعوة خادم يا

 وطول تهددي ووعيدي حبسي  :أيجوز في حكم المروءة عندكم

 في لفظي عن التسديد؟ أعدلت  ديوان الرسائل، فانظروا قلدت

  أدلتي وشهودي؟فيه فأقيم  رفع حساب ما أنشأته أعلي

 در عندكم منضورد بفصول  أنسيتم كتباً شحنت فصولها

 الحميد بهن غير حميد عبد  ورسائالً نفذت إلى أطرافكم

وكانت الرسالة اليت ينقمها عليه عضد الدولة، كتاباً أنشأه عن اخلليفة، يف شأن عز الدولة خبتيار، : قال
ساعي السوابق، واملعايل السوامق، اليت يلزم كل دان وقاص، وقد جدد له أمري املؤمنني، مع هذه امل: "وهو

فإن عضد الدولة " وعام وخاص، أن يعرف له حق ما كرم به منها، ويتزحزح له عن رتبة املماثلة فيها
  .أنكر هذه اللفظة أشد اإلنكار، وأسرها يف نفسه، إىل أن ملك العراق، فحبسه، كما تقدم ذكره

ملا تويف أبو احلسني هالل : حدثين أبو إسحاق جدي، قال: ن يف أخبار الوزراءوقال حفيده هالل بن احملس
أيب، جاءين أبو حممد املهليب معزياً به، فحني عرفت خربه يف تقدميه مشرعة داري الشاطية بالزاهر، بادرت 

ل ما لتلقيه، واستعفيته من الصعود، فامتنع من اإلجابة إىل ذلك، وصعد، وجلس ساعة خياطبين فيها بك
ما مات من كنت له خلفاً، وال فقد : يقوي النفس، ويشرح الصدر، ويصف والدي، ويقرظه يل بقوله

من كنت منه عوضاً، ولقد قررت عني أبيك بك يف حياته، وسكنت مضاجعه إىل مكانك بعد وفاته، 
 أنشدته إياها، فقبلت يده ورجله، وأكثرت من الثناء عليه، والدعاء له، وحضرتين يف احلال ثالثة أبيات،

  : وهي

 بأعمارنا قتلنا النفوسا د  لو وثقنا بأن عمرك يمت

 لجرحه، كيف يوسا يتلظى  قد تركت الموت الزؤام مغيظاً

 وهي من قبل بوسا بأياديك  عندنا المصيبة نعمى فغدت

    

استعن : ، فقالمث ض، وأقسم علينا أال يتبعه أحد منا، وأنفذ إيل يف بقية ذلك اليوم مخسة آالف درهم
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بذا على أمرك، ومل يبق أحد من أهل الدولة إال جاءين بعده معزياً، مث اجتاز يب من الغد يف طيارة ووقف 
  .واستدعاين، وأمرين بالرتول معه، فبعد جهد ما تركين بقية اليوم

عند طلب مين رسول سيف الدولة بن محدان : حكى أبو إسحاق الصايبء، قال: وحدث أبو منصور، قال
قدومه احلضرة شيئاً من شعري، وذكر أن صاحبه رسم له ذلك، فدافتعته أياماً، مث أحل علي وقت اخلروج 

  : فأعطيته هذه الثالثة األبيات

 سيف الدولة المحمودا فذممت  كنت خنتك في المودة ساعة إن

 في فضله التوحيدا وجحدته  وزعمت أن له شريكاً في العال

 دين ما أراد مزيدا لغريم  ومهالواني حالف بغم قسماً

فلما عاد الرسول إىل احلضرة، ودخلت عليه مسلماً، أخرج يل كيساً خبتم سيف الدولة، مكتوباً عليه 
  .امسي، وفيه ثلثمائة دينار

ملا غين ابن محدان ذا الشعر، سأله عن قائله، فعرفه، قال : ووجدت خبط أيب علي بن أيب إسحاق قال
 فأنفذ إيل يف الوقت عشرة دنانري من دنانري الصلة، وزا مخسمائة مثقال، وأضاف إىل :والدي رمحه اهللا

  .ذلك رمساً كان ينفذه إيل يف كل سنة، إىل أن مات رمحه اهللا

وأهدى أبو إسحاق الصايبء إىل عضد الدولة، يف يوم مهرجان، إصطرالباً بقدر الدرهم، حمكم : قال
أنه أهدى اإلصطرالب إىل املطهر بن عبد اهللا وزير عضد : زراء حلفيدهويف كتاب الو"الصنعة، وكتب إليه 

  : ذه األبيات" الدولة وكتب إليه

 مهرجان عظيم أنت مبليه في  إليك بنو الحاجات واختلفوا أهدي

 قدرك ال شيء يساميه علو  عبدك إبراهيم حين رأى لكن

  بما فيهلك الفلك األعلى أهدى  لم يرض باألرض يهديها إليك فقد

ذكر القبض على أيب إسحاق الصابئ، والسبب فيه، وما : "ولقابوس أبيات تشبه هذه مذكورة يف بابه
  ".جرى عليه من أمره إىل أن أطلق

قبض عليه يف يوم السبت ألربع بقني من ذي القعدة سنة سبع وستني وثالمثائة، : قال هالل بن احملسن
مجادى األوىل سنة إحدى وسبعني وثالمثائة، فكان مدة حبسه وأفرج عنه يوم األربعاء لعشر بقني من 

  .ثالث سنني وسبعة أشهر وأربعة عشر يوماً

وكان السبب يف القبض عليه، أنه كان قد خدم عضد الدولة عند كونه بفارس بالشعر واملكاتبة، : قال
ه مبال محله إليه، وورد والقيام مبا يعرض من أموره باحلضرة، فقبله وأنفق عليه، وأرفده يف أكثر نكبات
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عضد الدولة يف سنة أربع وستني وثالمثائة، فزاد قربه منه، وخصوصه به، وتأكد حاله عنده، فلما أراد 
العود إىل فارس، عمل على اخلروج معه، إشفاقاً من املقام بعده، مث عليم أنه مىت فعل ذلك أسلم أهله 

ستظهر له عضد الدولة، بأن ذكره يف االتفاق الذي وولده، وتعجل منهم ما عسى اهللا أن يدفعه عنه، فا
كتب بينه وبني عز الدولة، وعهد به إليه، واليمني اليت حلفا ا، وشرط عليهما حراسته يف نفسه وماله، 
وترك تتبعه يف شيء من أحواله، واحندر عضد الدولة، فلم يأمن على نفسه من عز الدولة، وأيب طاهر بن 

أقام على االستتار مدة، مث توسط أبو حممد بن معروف أمره معهما، وأخذ له العهد بقية وزيره، واستتر، و
عليهما، واألمان منهما، واستوثق بغاية ما يستوثق به من مثلهما، وظهر، فتركاه مديدة، مث قبضا عليه، 

 هذه التكبة وذلك بإغراء ابن السراج هلما به، وجتدد منه يف العداوة له أمور جتىن فيها عليه، وجرت له يف
خطوب أشفى فيها على ذهاب النفس، مث كفاه اهللا بأن فسد أمر ابن السراج مع ابن بقية مبا عامله بالعلة 

اليت عرضت له فقبض عليه، ونقل القيد من رجل أيب إسحاق إىل رجله، وعاد إىل خدمة عز الدولة، 
منت الوقيعة واالستهتار عليه، ومنها وكتب عنه يف أيام املباينة بينه وبني عضد الدولة الكتب اليت تض

  .الكتاب عن الطائع هللا بتقدمي عز الدولة وإنزاله مرتلة ركن الدولة، وهو أعظم ما نقمه عليه

    

فلما ورد عضد الدولة إىل بغداد يف الدفعة الثانية، وحصل بواسط، استظهر بأن خرج إىل أيب سعد رام 
تخوفه من تشعب رأي عضد الدولة، وسأله إجراء ذكره، وإقامة بن أردشري، وهو يتردد يف الرسائل مبا ي

 -كتابنا : "عذره، واالحتياط له بأمان تسكن إليه نفسه، وكتب على يده كتاباً، عاد جوابه مبا نسخته

 من املعسكر جبيل يوم اجلمعة لست ليال بقني من شهر ربيع األول عن سالمة ونعمة، واحلمد -أيدك اهللا 
 وفهمنا وعرفنا ما حيمل، واستمعنا من أيب سعد رام بن - أيدك اهللا -، ووصل كتابك هللا رب العاملني

 ما أورده عنك، ومن كانت به حاجة إىل إقامة معذرة، واستقالة من عثرة، أو - أعزه اهللا، -أزدشري، 
ن الثقة، االستظهار يف مثل هذه األحوال بوثيقة، فأنت مستغن عن ذلك، بسابقتك يف اخلدمة، ومرتلتك م

  .وموقعك لدينا من اخلصوص والزلفة

 إلتماسك أماناً، فقد بذلناه لك على غناك عنه، وأنت آمن على نفسك، - أعزه اهللا، -وذكر أبو سعد، 
ودمك، وشعرك، وبشرك، وأهلك، وولدك، وسائر ما حتويه يدك، حال يف كل حال بكنف األثرة 

ك، وموقفك، وحالك، فاسكن إىل ذلك، واعتمده، واخلصوص واإلحسان والقبول عندنا حمروس يف جاه
 يف هذا الباب ما يذكره لك، - أعزه اهللا، -ولك علينا الوفاء به عهد اهللا وميثاقه، وقد محلنا أبا سعد، 

  .واهللا نستعني على النية فيك، وهو حسبنا

  .اعتمد ذلك واسكن إليه، وثق به، إن شاء اهللا تعاىل: والتوقيع خبط عضد الدولة
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ل عضد الدولة إىل بغداد، فأجراه على رمسه، ووقع بإقرار إقطاعه، وإمضاء تقريراته، فلما حصل ودخ
باملوصل، كتب إىل أيب القاسم املطهر بالقبض عليه فحدثين أبو احلسن فقد بن عبد اهللا، وكان يكتب أليب 

 قالع أيب تغلب من أخرج يف املوصل إىل الديوان، ما وجد يف: عند نظره يف املوصل، قال... عمرو بن
احلسابات، ليتأمل ومييز، وكان فيها الشيء الكثري من كتب عز الدولة إىل أيب تغلب خبط أيب إسحاق 

جدك، فكان أبو عمرو إذا رأى ما فيه ذكر عضد الدولة، لعداوة كانت بينه وبينه، فأظن ما وقف عليه، 
  .حرك ما كان يف نفسه، حىت كتب من هناك بالقبض عليه

كنت جالساً حبضرة أيب القاسم املطهر بن عبد اهللا، وزير عضد الدولة، يف يوم : حدثين جدي قالو: قال
القبض علي، إذ وردت النوبة، ففضت بني يديه، وبدأ منها بقراءة كتاب عضد الدولة، فلما انتهى إىل 

لكتاب ما ضاق أظن يف هذا ا: فصل منه، وجم وجوماً بان يف وجهه، فقال يل أبو العالء صاعد بن ثابت
صدراً به، وقمت من جملسه ألنصرف، فتبعين بعض حجابه، وعدل يب إىل بيت من داره، ووكل يب، 

لعلك قد عرفت مين االنزعاج عند الوقوف على الكتاب الوارد من احلضرة اليوم، : وأرسل يقول يل
خطك ذا املال، وكان ذلك ملا تضمن من القبض عليك، وأخذ مائة ألف درهم منك، وينبغي أن تكتب 

وال تراجع فيه، فواهللا ال تركت ممكناً يف معونتك وحتليصك إال بذلته، وقد جعلت اعتقالك يف داري، 
وقبض على ولديه أيب علي احملسن، . ومقامك يف ضيافيت، فطب نفساً بقويل، وثق مبا يتبعه من فعلي

قاسم املطهر باالحندار لقتال صاحب والدي، وأيب سعيد سنان، عمي، فلما تقدم عضد الدولة إىل أيب ال
أما العفو، فقد شفعناك : البطيحة، سأل عضد الدولة إطالقه واإلذن له يف استخالفه، حبضرته، فقال له

عز :  يعين-فيه، وينبغي أن تعرفه ذلك، وتقول له، إننا قد غفرنا لك عن ذنب، مل نعف عما دونه ألهلنا، 
 ولكنا وهبنا -أبا احلسن حممد بن عمر وأبا أمحد املوسوي : عين ي- وألوالد بيتنا -الدولة والديلم 

إساءتك خلدمتك، وعلينا احملافظة فيك على احلفيظة منك، وأما استخالفك إياه حبضرتنا، فكيف جيوز أن 
وبالعاجل، فتحمل إليه من عندك ثياباً . ننقله من السخط والنكبة إىل النظر يف الوزارة، ولنا يف أمره تدبري

قة، وتطلق ولديه، وتقدم إليه عنا يعمل كتاب يف مفاخرنا، فحمل إليه املطهر ثياباً ونفقة وأطلق ونف
ولديه، والدي وعمي، ورسم له تأليف الكتاب يف الدولة الديلمية، واحندر املطهر، وبقي أبة إسحاق يف 

رأه ويتصفحه، ويزيد حمبسه وعمل الكتاب، فكان إذا ارتفع جزء منه، محل إىل احلضرة العضدية، حىت يق
إنه قرئ عليه يف أسبوع، : فيه، وينقص منه، فلما تكامل على ما أراده، حرر ومحل كالماً حمرراً، فيقال

وتركه يف احلبس بعد ذلك سنة، واتفق أن خرج إىل الزيارة وعاد، فعمل فيه قصيدة يهنئه فيها مبقدمه، 
    : ويذكره بأمره، منها
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 ذي قام يالذ بنعلها جلأل  بأشرف أوبة وأجلها أهالً

 به في قدرها ومحلها ريدت  تاج ملته التي شاهانشاه

 دولة علقت يداه بحبلها في  خير من زهت المنابر باسمه يا

 ال تأتي الملوك بمثلها هيهات  فينا سيرة عضدية وأقمت

 بر صالح في فضلها ويعيش  غوي فاجر في بأسها يردى

 مناكب يذبل عن حملها اتعي  عبدك حالف لك حلفة موالي

 أستطيع أقلها من ثقلها ال  انتهى شوقي إليك إلى التي لقد

 دارك جازياً عن كحلها؟ بغبار  لعين أبصرتك ومن لها طوبى

 لحظة بالطرف لم أستغلها أو  بعتني بجميع عمري لفظة لو

 أعود إلى كثافة ظلها؟ أترى  أترى أمر بخطرة من بالها؟

 محروسة في كفلها ووثائق   ضمنهاذمة محفوظة في لي

  تروى النفوس الحائمات بهطلها  رأيت سحائباً لك ثرة وإذا

 وال في القانعين بطلها كال  في الرجال الناقعين بوبلها ال

 بالعبرات درة سجلها وحكيت  بالزفرات هبة ريحها قابلت

  يمناك في السقيا لفزت بخصلها  أن عيني راهنت بدموعها فلو

قد كان أبو إسحاق يكاتب عضد الدولة يف احلبس باألشعار، ويرققه، فما رققه شيء كقصيدته : لقا
  : القافية، ومنها

 كل مرأى لألحبة مؤنق حووا  في البنين الزهر طرفك إنهم أجل

 به من طارق خير مطرق فأهالً  لك النعمى بقرب كبيرهم وتمت

  كالبدر مشرقموال منك بمولى  لنا مثل النجوم مطيفة موال

 لذي الشمل الشتيت المفرق فأرث  ضمهم شمل لديك مؤلف وقد

 فمن مثل ما خولت فيهم تصدق  وإن كنت يوماً عنهم متصدقاً

 غلى حلة ممن أعول ودورق  فلي مقلة تقذى إذا ما مددتها

 كمد بين الحجابين مقلق على  وذكران أبيت من أجلهم إناث
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 قلب النازع المتشوق ويصدع  اتأتى بما يلدغ الحش رسائلهم

 من بعلها لم تطلق وبائنة  ترثي أباها ولم يمت فباكية

 عنه كالقطا المتمزق شوارد  من األطفال أبناء منزل زغب

 عداك تناجيني فتطفي تحرقي  حرقوا قلبي بنجواهم انثنت إذا

 ولم أرع ما أوليتني من ترفق  شهدت لئن أنكرت أنك صنتني

 مودوعة عند أحمق ودائعه  روف عندي وأصبحتلقد ضيع المع

 في ساقي تاج لمفرقي وقيدك  لي جاه عريض ورفعة وحبسك

 مطلق لم تصطنعه بمطلق وال  موثق لم تطرحه بموثق وما

 البقيا أشد تعرق تعرقت  خال أن أعواماً كملن ثالثة

 نظرة من وجهك المتألق إلى  ظمئت عيني التي أنت نورها وقد

 حسرتي إن مت من قبل نلتقي ويا  تي إن ألقه قبل ميتتيفرح فيا

 لي يوماً واحداً لم أوفق فهب  مذ عشرون عاماً موفقاً خدمتك

 عفو واسع غير ضيق فعندك  يك ذنب ضاق عندي عذره فإن

ملا : ومسعت أبا الريان، حامد بن حممد، الوزير، يقول جلدي، ومها يف جملس أنس، وأنا حاضر معهما: قال
نفذت القصيدة الالمية بالتهنئة، عن قدوم عضد الدولة من الزيارة، عرضتها عليه يف وقت كان عبد أ

العزيز بن يوسف غري حاضر فيه، فقرأها، مث رفع رأسه إيل وإىل عبد اهللا بن سعدان، وكنت آمنه عليك، 
قبلت أنا وهو األرض قد طال حبس هذا املسكني وحمنته، ف: وأعلم أن اعتقاده يوافق اعتقادي فيك، فقال

إن من أعظم حقوقه علينا، وذرائعه عندنا، أن عرفناه : كأنكما تؤثران إطالقه، قلنا: عند ذلك، فقال لنا
فإذا كان رأيكما فيه، فأنذا وأفرجا عنه، وتقدما إليه عنا مبالزمة : يف خدمتك، وخالطناه يف أيامك، قال

    : مرتله، إىل أن يرسم له ما يليق مبثله

أبو الريا، فخرجت مبادراً، وأنفذت لشكرستان صاحيب، وأنفذ بن سعدان حممدا ألواتيه، وانتظرت قال 
عودمها مبا فعاله، من صرفك إىل دارك، فأبطأا علي، وكنت أعرف من عادة عضد الدولة، أنه يتقدم 

مستأنف يف باألمر، مث يسأل عنه، فإن كان قد فعل أمضاه، ومل يرجع، وإن تأخر، فرمبا بدا له رأي 
مسع اهللا يف موالنا ما دعي له، : التوقف عنه، فدخلت إىل عضد الدولة يف غرض ما، أطالعه به، فقلت له

شاهد الناس أبا إسحاق الصابئ، وقد أخرج من حمبسه، ومضى إىل داره، فأكثروا : ما جتدد؟ قلت: فقال
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من منيته عن النظر يف أمره، إال من الدعاء والشكر، فسكت، وشغلت عضد الدولة علته، وما أفضى إليه 
أنه وصل إىل حضرته، فيما بني اإلطالق واشتداد العلة، يف ايام متفرقة، فتفقده بثياب ونفقات، عدة 

  .دفعات

وكان الصاحب ابن عباد حيبه أشد احلب، ويتعصب له، ويتعاهده على بعد الدار باملنح، وكان الصابئ، 
  .ن مات فكان يواصل حضرة الصاحب باملدحمنذ حبسه عضد الدولة، متعطالً، إىل أ

ورد، : فقرأت له فصالً من كتاب يف ذكر صلة، وصلت منه إليه، استطرفته جداً، وهو: قال أبو منصور
أطال اهللا بقاء سيدنا، أبو العباس أمحد بن احلسن، وأبو حممد جعفر بن شعيب، حاجني، فعرجا إىل 

قبل أن أرد السالم عليهما، مددت اليد إىل ما معهما، كما ملمني، وعاجا إىل مسلمني، فحني عرفتهما، ف
مدها حسان بن ثابت إىل رسول جبلة بن األيهم، ثقة مين بصلته، وتشوقاً إىل تكرمته، واعتياداً إلحسانه، 

وإلفاً ملوارد إنعامه، وتيقناً أن اخلطرة مين على باله، مقرونة بالنصيب من ماله، وأن ذكراه يل، مشفوعة 
 علي، وقمت عند ذلك قائماً، وقبلت األرض ساجداً، وكررت الدعاء والثناء جمتهداً، وسألت اهللا جبدواه

أن يطيل له البقاء، كطول يده بالعطاء، وميد له يف العمر، كامتداد ظله على احلر، وأن حيرس هذا البدد، 
اءه عليهم من نداه، القليل العدد، من مشيخة الكتاب، ومنتحلي اآلداب، ما كنفهم به من ذراه، وأف

  ".وأسامهم فيه من مراتعه وأعذبه هلم من شرائعه، اليت هم حملئون إال منها، وحمرومون إال عنها

وكان الصاحب يتمىن احنياز أيب إسحاق إىل جنبته، وقدومه إىل حضرته، ويضمن له الرغائب على ذلك، 
  .إما تشوقاً، وإما تشرفاً

سوء أثر العطلة، وال يتواضع لالتصال جبملة الصاحب، بعدكونه وكان أبو إسحاق حيتمل ثقل اخللة، و
  .من نظرائه، وحتليه بالرياسة يف أيامه

وأخربين ثقات، منهم أبو القاسم علي بن حممد الكرخي، وكان شديد االختصاص بالصاحب، أنه : قال
بو القاسم عبد العزيز بن األستاذ ابن العميد، وأ: كتاب الدنيا، وبلغاء العصر أربعة: كثرياً ما كان يقول

  .يوسف، وأبو إسحاق الصايب، ولو شئت لذكرت الرابع يعين نفسه

الصاحب والصابئ، يف الكتابة، فقد خاض فيه اخلائضون، : فأما الترجيح بني هذين الصدرين، أعين
أن الصاحب كان يكتب كما يريد، وأبو إسحاق يكتب : وأطنب احملصلون، ومن أشفى ما مسعته يف ذلك

ما يؤمر، وبني احلالني بون بعيد، وكيف جرى األمر، فهما مها، ولقد وقف فلك البالغة بعدمها؟ ومما ك
يدل على إناخة كلكل الزمان عليه، وصرف صروفه، بعد النباهة إليه، فصل كتبه إىل صديق له يستميحه، 

دد علي يف وملا صارت صروف الدهر تتوغل بعد التطريف وجتحف بعد التحيف، وصادف ما جت: وهو
هذا الوقت منها أشالء، مين منهوكة، وأعظماً مربية، وحشاشة مشفية، وبقية مودية، جعلت أختار 
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اجلهات، وأعتام اجلنبات، ألحنو منها ما ال يعاب سائله إذا سأل، وال خييب آمله إذا أمل، وكان سيدي 
هي يتظلم منها إذ ختطه، إشفاقاً أوهلا إذا عددت، وأوالها إذا اعتمدت، وكتبت كتايب هذا، بيد يكاد وج

  .على مائه مما يريقه، لوال الثقة بأنه حيقن مياه الوجوه وحيميها، وجيمها، وال يقذيها

    : فصل من كتاب إىل عضد الدولة يف نئة بتحويل سنته

، بالصاحلات أسأل اهللا مبتهالً لديه، ماداً يدي إليه، أن حييل على موالنا هذه السنة، وما يتلوها من أخواا
الباقيات، والزيادات الغامرات، ليكون كل دهر يستقبله، وأمد يستأنفه، موفراً على املتقدم له، قاصراً عن 

املتأخر عنه، ويوفيه من العمر أطوله وأبعده، ومن العيش أعذبه وأرغده، عزيزاً منصوراً، حممياً موفوراً، 
اد، سامياً طرفه، فال يغضه إال على لذة غمض باسطاً يده، فال يقبضها إال على نواصي أعداء وحس

ورقاد، مسترحية ركايه، فال يعملها إال الستضافة عز وملك، فائزة قداحه، فال جييلها إال حليازة مال 
  .وملك، حىت ينال أقصى ما يتوجه إليه أمنيته جاحمة، وتسمو له مهته طاحمة

: ذا اخلرب خبط احملسن بن إبراهيم قالمث وجدت ه: حدثين جدي أبو إسحاق: وحدث هالل بن احملسن

كان والدي أبو احلسن يلزمين يف احلداثة والصيب قراءة كتب الطب، : حدثين والدي أبو إسحاق، قال
والتحلي بصناعته، وينهاين عن التعرض لغري ذلك، فقويت فيها قوة شديدة، وجعل يل برسم اخلدمة يف 

 أتردد إىل مجاعة من الرؤساء، خالفة له، ونيابة عنه، وأنا البيمارستان عشرون ديناراً يف كل شهر، وكنت
مع ذلك كاره للطب، ومائل إىل قراءة كتب األدب، كاللغة والشعر، والنحو والرسائل واألدب، وكان 

يا بين، ال تعدل عن صناعة أسالفك، فلما كان يف : إذا أحس ذا مين، يعاتبين عليه، وينهاين عنه، ويقول
د عليه كتاب من بعض وزراء خراسان يتضمن أشياء كثرية، كلفه إياها، ومسائل يف بعض األيام، ور

الطب وغريه، سأله عنها، وكان الكتاب طويالً بليغاً، قد تأنق منشئه، وتغارب، فأجاب عن تلك املسائل، 
ء وعمل مجالً ملا يريده، وأنفذها على يدي إىل كاتب، مل يكن يف ذلك العصر أبلغ منه، وسأله إنشا

يا بين : فمضيت، وأنشأت أنا اجلواب، وأطلته وحررته، وجئت به إليه، فلما قرأه، قال: اجلواب عنه، قال
هذا من إنشائي، فكاد يطري فرحاً، وضمين إليه، وقبل : سبحان اهللا، ما أفضل هذا الرجل وأبلغه، فقلت له

  .قد أذنت لك اآلن، فامض، فكن كاتباً: بني عيين، وقال

ق الصابئ واقفاً بني يدي عضد الدولة، وبني يديه كتب قد وردت عليه من ابن مسجور، كان أبو إسحا
صاحب خراسان، وعلى رأسه غالم تركي، حسن الوجه، مجيل، اخلليقة، وكان مائالً إليه، ورأيت 

هل : الشمس إذا وجبت عليه حجبه عنها، إىل أن استتم قراءة ما كان يف يده، مث التفت إليه، فقال له
  :  شيئاً يا إبراهيم؟ فقالقلت
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 أعز علي من نفسي نفس  وقفت لتحجبني عن الشمس

 تقنعني عن الشمس شمس  تظللني ومن عجب ظلت

فسر بذلك، وطوى الكتب، وجعله جملساً للقرب، وألقي على اجلواري الستائر، فغنوا به يف ذلك اليوم، 
  .وهو يف اخلامس من شوال سنة إحدى وستني وثالمثائة

ولو محلت نفسي على االستشفاع والسؤال، لضاق علي فيه املرتكض واال، : إىل بعض أصدقائهوكتب 
جماملة، ترى أا قد :  طائفتان- ما خال األعيان الشواذ الذين أنت حبمد اهللا أوهلم -ألن الناس عندنا 

 إىل القبيح، ومكاشفة، ترتو. وفتك خريها، إذا كفتك شرها، وأجزلت لك رفدها، إذا أجنبتك كيدها
نزو اجلنادب، أو تدب، دبيب العقارب، فإن عوتبوا، حسروا قناع الشقاق، وإن غولظوا، تلثموا بلثام 

  : والفريقان يف ذاك كما قلت منذ أيام. النفاق

 تعثر الدنيا لنا بصديق أما  كل الناس أبناء علة أيارب،

 أديم في النفاق صفيق ذوات  وجوه بها من مضمر الغل شاهد

 لعيون أو شجاً لحلوق قذى  اعترضوا عند اللقاء فإنهم إذا

 من الشحناء حر حريق أسروا  أظهروا برد الودود وظله وإن

 نازل في معشر ورفيق بها  أخو وحدة قد آنستني كأنني

 من صاحب وصديق بمسبعة  خير للفتى من ثوائه فذلك

    

وصفتع وأنا حدث، :  والدي رمحه اهللا، قالحدثين: ومن خط أيب علي احملسن، بن إبراهيم بن هالل
للوزير أيب حممد املهليب، وهو يومئذ خياطب باألستاذ، فاستدعى عمي أبا احلسن، ثابت بن إبراهيم، وسأله 

عين والتمسين منه، ووعده يف بكل مجيل، فخاطبين عمي يف ذلك، وأشار علي به، فامتنعت، النقطاعي 
ذه احلال شديد احلاجة إىل التصرف، لقرب العهد بالنكبة من توزون، إىل النظر يف العلوم، وكنت مع ه

اليت أتت على أموالنا، فلم يزل يب أيب، حىت محلين إليه، فلما رآين تقبلين، وأقبل علي، ورسم يل املالزمة، 
وحبضرته يف ذلك الوقت مجاعة من شيوخ الكتاب، فلما كان يف بعض األيام، وردت عليه عدة كتب من 

خمتلفة، فاستدعاين، وسلمها إيل، وذكر يل املعاين اليت تتضمنها األجوبة، وأطال القول، فمضيت، جهات 
وأجبت عن مجيعها، من غري أن أخل بشيء من املعاين اليت ذكرها، فقرأها حىت أتى على آخرها، وتقدم 

مرتله وجداً وغضباً، إيل يف احلال بإحضار دوايت، واجللوس بني يديه متقدماً على اجلماعة، فلزم بعضهم 
وأظهر بعضهم التعالل، فلم أزل أتلطف وأداري، وأغضي على قوارص تبلغين، حىت صارت اجلماعة 



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  87  

  .إخواين وأصدقائي

: حدثين جدي: وقال هالل: حدثين والدي: ويف كتاب الوزراء البنه، قال احملسن: وقرأت خبطه أيضاً

كنت يف :  كتاب هالل، ألنه أمت، قال أبو إسحاقواللفظ واملعىن يزيد وينقص، واالعتماد على ما يف
جملس الوزير أيب حممد املهليب، يف بعض أيام احلداثة، جالساً يف جملس أنسه، وبني يديه أبو الفضل العباس 
بن احلسني، وأبو أمحد الفضل بن عبد الرمحن، وأبو علي احلسني بن حممد األنباري، وأبو الفرج بن أيب 

ائه وكتابه، وقد أخذ الشراب من اجلماعة، وزاد م على حد التشوه وكانت يل هشام، وغريهم من خلف
يف ذلك مزية، ألنين شربت معه أرطاالً عدة، إذ حضر رسول األمري معز الدولة، يذكر أن معه مهما، 

تكتب عين الساعة كتاباً إىل حممد بن إلياس، صاحب : األمري يقول: يدخل، فدخل، وقال: فقال أبو حممد
هذا كتاب حيتاج إىل تأمل وتثبت، وما يف الكتاب من فيه، : مان، ختطب فيه ابنته لبختيار، فقال الوزيركر

أما : تتمكن يا أبا علي من كتبه؟ فقال: مع السكر، فضل له، مث التفت إىل أيب علي األنباري، فقال له
ول، متشوفاً ملا يرمسه يل يف ذلك، الليلة وعلى مثل هذه احلالة والصورة فال، ورآين الوزير مصغياً إىل الق

افعل، فقمت إىل صفة يشاهدين فيها، واستدعيت دوايت، : قال: نعم: تكتبه يا أبا إسحاق؟ قلت: فقال
ودرجاً منصورياً، وكتبت كتاباً اقتضبته بغري روية، وال نسخة، والوزير واحلاضرون يالحظوين، ويعجبون 

غت منه، أصلحته، وعنونته، ومحلته إليه، فوقف عليه ووجهه من إقدامي، مث اقتضايب وإطاليت، فلما فر
هذا كتاب حسن، : متهلل، يف أثناء القراءة والتأمل، ورمى به إىل أيب علي بن األنباري، مث قال للجماعة

دال على الكفاية املربزة، ولو كتبه صاحياً مروياً، لكان عجباً، فكيف إذ يكتبه منتشياً مقتضباً، ولكنه 
نيعيت، قم يا أبا إسحاق من موضعك، واجلس ههنا، حيث أجلستك الكفاية، وأومأ إىل جانب كاتيب وص

أيب الغنائم ابنه، فقبلت يده ورجله، وشكرته، ودعوت له، وجلست حبيث أجلسين، وشرب يل ساراً، مث 
وفونه، تقدم دابته إىل حيث تقدم دواب خلفائي، ويوىف من اإلكبار اإلكرام ما ي: استدعى حاجبه، وقال

فحسدين على ذلك كل من كان حاضراً، ووفوين من الغد حكم املساواة، يف املخاطبة واملعاملة، 
واستشعروا عندها أسباب العداوة واملنافسة، مث قلدين دواوين الرسائل، واملظامل، واملعاون تقليداً سلطانياً، 

  .عن املطيع هللا إىل أصحاب األطراف: كتب به

كان أبو طاهر بن بقية واقفاً بني يدي : حدثين جدي أبو إسحاق، قال:  قالوحدث هالل بن احملسن،
لو : عضد الدولة يف سنة أربع وستني وثالمثائة اليت ورد فيها للمعاونة على األتراك، فقال يل عضد الدولة

  : عرضت علينا أبياتك إىل أيب القاسم عبد العزيز بن يوسف، اليت هي، وأنشدها، وكانت

  تدمى مناسمها في الحزن والجدد  سرة العيرانة األجديا راكب الج
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 من أخ للحق معتمد مقالة  أبا قاسم نفسي الفداء له أبلغ

 إال مقال الحق والسدد بالمرء  فيها ولم أظلم، وما حسن أنصفت

 فيه بذكر السيد العضد يشاد  كل يوم لكم فتح له خطر في

    

 اب الحاسد الكمدنجيبكم بجو  لنا مثله لكننا أبداً وما

  تجري مجيباً إلى شأوى وال أمدي  أكتب مني في الفتوح وما فأنت

 أعرفها تمضي إلى أحد ولست  لست تعرفها تأتيك من أحد إذ

 جوابكم في القرب والبعد وال  ذممت ابتدائي إذ بدأتكم وما

 مستطرد بدليل فيه مطرد  رمت أن أثني على ملك وإنما

ما قصد أبو إسحاق يف هذه األبيات؟ ومسعها أبو طاهر صفحاً، وقد :  قال أليب طاهرفلما استتمها،: قال
كان شرب أقداحاً، ومل يعلق بذكره من األمر إال ذكر الس، واشتهر خربها عند كل أحد، مما عاد 

ا، فغريا عضد الدولة إىل شرياز سألين أبو طاهر بن بقية عنها، وطالبين بإنشادها غياه، فلم ميكنين إنكاره
  : يف احلال على هذا الوجه

 مناسمها في الحزن والجدد تدمى  راكب الجسرة العيرانة األجد يا

 من أخ للود معتقد مقالة  أبا قاسم، نفسي الفداء له أبلغ

 إال مقال الحق والسدد بالمرء  فيها ولم أظلم، وال حسن أنصفت

 ر متئدالسجع فيها غي تردد  أعجبتك فتوح أنت كاتبها قد

 بها طرباً كالطائر الغرد تشدو  لك الجو إذ أصبحت منتشياً خال

 الجواب لها من موجع كمد تبغي  كل يوم منك رائعة تروعني

  تجري مجيباً إلى شأوي وال أمدي  أكتب مني في الفتوح وما فأنت

 الفوائد من قرب ومن بعد فيه  شر قسميها وفزت بما أعطيتني

 قريحتي من زمان مقرف تلد  ي فقد صديتإلهك واعذرن فاشكر

مث سعي بأيب إسحاق إىل عز الدولة، حىت قبض عليه، بعد أن أعطانا أماناً، كتبه ابن بقية بيده، ومل 
يستقص ابن بقية عليه، حلق كان قد أوجبه عليه، أيام كون عضد الدولة ببع فكتب أبو إسحاق إىل ابن 

  : بقية من احلبس
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 إليها العز، إذ فات رده رددت  الدولة الذييا نصير الدين و أال

  تخلصت موالك الذي أنت عبده؟  استخالص عبدك بعد ما أيعجزك

  : وكتب أبو إسحاق إىل املطهر بن عبد اهللا، وزير عضد الدولة، وقد عرضت له شكاة

 مني بعلة حالي فقرنتها  استطعت أخذت علة جسمه لو

 ه من صحة اإلقبالل بدالً  وجعلت صحتي التي لم تصف لي

 والصحتان له بغير زوال  فتكون عندي العلتان كالهما

كانت رقعتك يا سيدي، وصلت : قرأت خبط أيب علي بن إبراهيم الصابئ، كتب والدي إىل بعض إخوانه
إيل، مشتملة من لطيف تفضلك وبرك، وأنيق نظمك ونثرك، على ما شغلين االستحسان له، واالسترواح 

الطرف يف مبانيه، والفكرة يف معانيه، عن الشروع يف اإلجابة عنه، مث تعاطيتها، فوجدتين بني إليه، وتكرير 
حالتني، إما أوجزت إجيازاً، يظن معه التقصري، أو أطلت إطالة، يظهر منها القصور، فرأيت أوىل األمرين، 

  .بذل املمكن، واستنفاد اهود، بعد تقدمي اإلقرار لك، واالعتراف بفضلك

  ك بطول اللسان وطول البنان  حان رب كريم حبافسب

 تقصر عنه األماني كماالً  من فضل إنعامه ووفاك

 ن يزان بمثلك لوال عياني  كنت أحسب أن الزما فما

 يف أن ميدحين - رمحه اهللا -راسلت أبا الطيب املتنيب : حدثين والدي أبو إسحاق قال: ومن خطه
: قل له: م، ووسطت بيين وبينه رجالً من وجوه التجار، فقال لهبقصيدتني، وأعطيه مخسة آالف دره

واهللا ما رأيت بالعراق من يستحق املدح غريك، وال أوجب علي يف هذه البالد أحد من احلق ما أوجبت، 
 وتغري عليك، ألنين مل أمدحه، فإن كنت ال - أبا حممد املهليب، -وإن أنا مدحتك، تنكر لك الوزير، يعين 

:  احلال، فأنا أجيبك إىل ما التمست، وما أريد منك مناالً، وال عن شعري عوضاً، قال والديتبايل هذه

  .فتنبهت على موضع الغلط، وعلمت أنه قد نصح، فلم أعاوده

  : ومن شعر أيب إسحاق، قوله

 إلى من لج في هجراني شوقاً  جرت الجفون دماً، وكأسي في يدي

 اً، وتشاكل اللوناندم يبكي  الفعالن، شارب قهوة فتخالف

    

 ما في الكأس من أجفاني وكأن  فكأن ما في الجفن من كأسي جرى
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  : وله أيضاً

 تلمني فكثرة اللوم تغري ال  أيها الالئم المضيق صدري

  وأبان العذار في الحب عذري  أقام القوام حجة عشقي قد

  : وله أيضاً يف غاية اجلودة

 تبدل بالنزاع نزوعاً الم  حذرت قلبي أن يعود إلى الهوى

 أفلت من شرك الغرام وقوعاً  فأجابني ال تخش مني بعد ما

 إليه سامعاً ومطيعا أصغى  إذا داع دعاه إلى الهوى حتى

 الضرام تعلقته سريعا منها  أخمدتها فكما دنا كذبالة

  : وله أيضاً

 بدا ما بي إلخواني الحضور  مرضت من الهوى حتى إذا ما

 بالدعاء وبالنذور والذوا  اإلشفاق منهمذوو  تكنفني

 للعظيم من األمور نعدك  أشر فإنا: للطبيب وقالوا

 حشاه من السعير تضمنه  شفاؤه الرمان مما فقال

 ذاك رمان الصدور ولكن  أصاب بغير قصد: لهم فقلت

  : وله أيضاً

 أمسى بها القلب يلهج بجارية  اهللا أشكو ما لقيت من الهوى إلى

 أن الروح بالروح يمزج توهمت  متزجت أنفاسنا بالتزامناا إذا

 ووجدي ما بين الجوانح يلعج  وقد قبلتها بعد هجعة كأني

 نفساً إلى الصدر تولج بأنفاسها  أضفت إلى النفس التي بين أضلعي

 إلى النفس الجديدة أحوج فإني  قيل لي اختر أيما شئت منهما فإن

  : وله أيضاً

 كالبدر في ليلة التم وعانقتها  ا من ثيابهاوقد جردته أقول،

  لقد جبرت قلبي وإن أوهنت عظمي  آلمت صدري لشدة ضمها وقد

  : وله أيضاً
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 حفنا عليك به ظلماً وعدوانا  إن نحن قسناك بالغصن الرطيب فقد

 أحسن ما نلقاك عرياناً وأنت  أحسن ما نلقاه مكتسياً ألن

  : وله أيضاً

 جيفة الناس بتسليمته من  من الحظ طرفها فديت

 ذلك من شيمته وغاظها  رأت بدر الدجى تائهاً لما

 البدر إلى قيمته فردت  سرت له البرقع من وجهها

  : وكتب أبو إسحاق إىل الوزير، أيب نصر سابور أبن أردشري جواباً عن كتاب إليه

 ما قدمت من نعم عندي تشاكل  على بعد المدى منك نعمة أتتني

 بها المولى الكريم على العبد يمن  مطوياً على كل منه كتابك

 قدام الرسول به خدي وعفرت،  إجالالً له األرض ساجداً فقبلت

 في من شكر عليه ومن حمد بما  وقابلت ما فيه من الطول والندى

 بدعاء قد بذلت به جهدي يدي  وعاليت نحو العرش طرفي باسطاً

 ينسنيها ما تطاول من عهد لمو  لك عندي من يد قد حفظتها وكم

  : وقال يف غالم له، امسه رشد أسود

 يعلو علو الحائن ببياضه  قال رشد وهو أسود للذي قد

 قد أفدت به مزيد محاسن؟؟ أن  ما فخر خدك بالبياض وهل ترى

 أن منه في خاالً شانني ولو  أن مني فيه خاالً زانه ولو

  : وله فيه أيضاً

 بلفظ تمله آمالي ته  وجه كأن يمناي خط لك

  نفضت صبغها عليها الليالي  فيه معنى من البدور ولكن

 يلبس السواد الموالي إنما  يشنك السواد بل زاد حسناً لم

  : وله يف البق

 في جوها النيران تشتعل كأن  لم أذق من حرها وسناً وليلة

 فيه إال شجاع فاتك بطل ما  بي عسكر للبق ذو لجب أحاط
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  ال تحجب السجف مسراها وال الكلل  شائكة الخرطوم طاعنةمن كل 

 إذا أنضجت أجسادنا أكلوا حتى  طافوا علينا، وحر الشمس يطبخنا

  : وقال يذم البصرة، وكان قد خرج إليها الستيفاء مال السلطان

 إن حانت الصالة اجتهاد رة  ليس يغنيك في التطهر بالبص

  فالصعيد سمادتيممت أو  تطهرت فالمياه سالح إن

     : وقال عند رحيله عنها

 وأفئدة الفتيان حشو حقائبي  توليت عن أرض البصيرة راحالً

 بأمثال غزالن الصريم الربائب  تقري ضيفها كل ليلة منازل

 حيرى وحيران العب لعاشقة  أقمت بها سوق الصبا والندى معاً

  حبائبيتستر الجدران إال وال  فما تظهر األشواق إال صنائعي

  : وقال، وقد عتب على بعض ولده

  عليه أن يغضب الرحمن من غضبي  عن ابني إذا ما عقني حذراً أرضى

 عيني وقد أقررت عين أبي؟ إقذاء  أدري لم استحققت من ولدي ولست

  : وكتب إىل بعض الرؤساء، يلتمس منه إشغال بعض ولده وإجراء رزق عليه

 حتى تراخى بها المدى قيتهاوس  أنا إال دوحة قد غرستها وما

 أتتك بأغصان لها تطلب الندى  منها وصوحت فلما اقشعر العود

  : وكتب إليه أبو علي احملسن ابنه، تسلية يف إحدى نكباته

 حياتك من فقد اللهى عوض ففي  تأس للمال إن غالته غائلة ال

 من طارف أو تالد عرض يداك  إذ أنت جوهرنا األعلى وما جمعت

  : به أبو إسحاقوأجا

 لها أقيها المنايا حين تعترض  درة أنا من دون الورى صدف يا

 :نية لم يشب إخالصها مرض عن  قلت للدهر، قوالً كان مصدره قد

  جواهير األرض طرا عندها عرض  المحسن يحيا، فهو جوهرة دع

 أصبت بنفسي فهو لي عوض وإن  والنفس لي عوض عما أصبت به
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 فهما مغزاي والغرض ومهجتي،  ، ثم خذ سلبيلي وأخاه أتركه

  : وقال ميدح املهليب

 يد لك ال تسود إال من النقس  من يد بيضاء حازت جمالها وكم

 بالظلماء أردية تشمس تطرز  إذا رقشت بيض الصحائف خلتها

  : وله فيه، وقد فصد من غري علة

 يفيض حتى العفاة عطاء أبداً  لهجت يمينك بالندى، فبنانها

 كيما تسبب للطبيب حباء  حتى فصدت، وما بجسمك علة

 بيدي األمور، دماء حقنت،  ولقد أرقت دماً زكياً من يد

 عوده، فهو اللباب صفاء في  يجري العال في عرقه جري الندى

 له حب القلوب وعاء جعلوا  يقدر األحرار حين أرقته لو

 عداءالولى وتكبت األ تحيي  فانعم وعش في صحة وسالمة

  : وله أيضاً فيه

  يفضي، وإن طال الزمان، إلى مدى  تحسب الملك الذي أوتيته ال

 متولجات في الندى وعروقه  في أفق السماء فروعه كالدوح

 ماء العود فيه كما بدا فيعود  كل عام يستجد شبيبة في

 فلكية في منتهاها المبتدا  حتى كأنك دائر في حلقة

  : وله يف ابن سعدان

 رائشي، إذ أنت ناه وآمر فكن  ا زلت من قبل الوزارة جابريوم

 المأمول إذ أنت قادر فبلغني  بك المحذور، إذ كنت شافعاً أمنت

 إلى نيل المنى بك ناظر وطرفي  لقد نلت المنى بك كلها لعمري،

  : عكس قول املهليب

  وإن كنت لم أبلغ لكم ما أؤمل  الذي قد كنت آمله بكم بلغت

  :  الصاحبوله إىل

 بطن كف رسولها في  وضعت صحيفتي لما
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 عند وصولها يمناك  قبلتها لتمسها

 ترنت ببعض فصولها  وتود عيني أنها اق

 غاية سؤلها ميمون  حتى ترى في وجهك ال

  : وقال أليب القاسم عبد العزيز بن يوسف

 من العلياء عين تراقبه عليه  قاسم عبد العزيز بن يوسف أبو

  "وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه"  ى لما روى قول قائلورع روى

  : وله نئة بالعيد

 بأسره منه ربيعا ن  يا سيداً أضحى الزما

  أيام دهرك مل تزل للناس أعياداً مجيعا 

 الحقيقة أن يضيعا عيد  ألوشك بينها حتى

  شمس على أفق طلوعا  ما أشرقت. لنا فاسلم

 معتقداً رجوعاإليك  ل  بعيد ما يزا واسعد

    : وله أيضاً، يهنئ عضد الدولة باألضحى

 ضد وشانئ لك أبتر كل  يا ذا العال لربك وانحر صل

 قروماً من الجمالة تعقر يك  أعلى من أن تكون أضاح أنت

 تيجانها أمامك تنثر دد  بل قروماً من الملوك ذوي السو

 اهللا أكبر: قال سيفك منهم،  خر ساجداً لك رأس كلما

  : وله أيضاً

 واستفرغت جهد جهيد تجاسرت  ولما رأيت اهللا يهدي وخلقه

 على األنفاس يوم ركود يطير  فكان احتفالي في الهدية درهماً

 بالشكل مثل قيودي وتقييده  وجزءاً لطيفاً ذرعه ذرع محبسي

 من عذب النطاف برود تسلسل  موالنا، وكالماء طبعه أالطف

  : صر سابور بن أردشري، وقد أعيد إىل الوزارةوكتب إىل الوزير أيب ن

 بها قدم وساء صنيعها زلت  قد كنت طلقت الوزارة بعد ما
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  كيما يحل إلى ذراك رجوعها  بغيرك تستحل ضرورة فغدت

  أال يبيت سواك وهو ضجيعها  آلت ثم آلت حلفة واآلن

  : وله يهجو

 يقوله لجوابي بقبيح  النابح الذي يتصدى أيها

  لست أسخو بها لكل الكالب  اخسأ: ؤمل أني أقول لكت ال

  : وله يهجو

 فوق طرفي كأنه  فوق طرف وراكب

  يجل عن كل وصف  قذال متين له

 وخفي وكفي نعلي  شوقاً إليه يذوب

  : وله يهجو

  أبداً ألعراد الورى مستهدف  اللواط مغالطاً، وعجانه يبدي

 صيهم يتلقفوع لحبالهم  ثعبان موسى إذ غدا فكأنه

  : وله يصف الشعر

 نظموا شعراً من الثلج أبرد إذا  شان شأن الشعر قوم كالمهم لقد

  فأضللهم عن وزن ما لم يجودوا  فيا رب إن لم تهدهم لصوابه

  : وله أيضاً

 أن تدري الذي هو أحذق فأحببت  جمعت بين امرأين صناعة إذا

 ق حين تفرقبه لهما األرزا  تتفقد منهما غير ما جرت فال

  وحيث يكون الفضل، فالرزق ضيق  يكون النقص، فالرزق واسع فحيث

  : وله أيضاً

 للدين منه فيك أعدل شاهد  الورى من مسلم ومعاهد كل

 الجنان لدى النعيم الخالد حور  رآك المسلمون تيقنوا فإذا

 ببدر فوق غصن مائد تعطو  رأى منك النصارى ظبية وإذا

 إذ جمعت ثالثة في واحد بك  هم واستشهدواعلى تثليث أثنوا
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 لدافع دينهم والجاحد قالوا  اليهود رأوا جبينك المعاً وإذا

 موسى النبي العابد لكليمه  سنا الرحمن حين أبانه هذا

 فرع كالظالم الراكد مسود  المجوس ضياء وجهك فوقه ويرى

 حجج أعدوها لكل معاند  بين ظالم ذاك ونور ذا فتقوم

 راكع عند الظالم وساجد من  شمسهم، فكم لك فيهم تأصب

 الحسن إقراراً لفرد ماجد في  والصابئون يرون أنك فردة

 بالمشتري وعطارد مسعودة  الزهراء أنت لديهم كالزهرة

  في الدين من غاوي السبيل وراشد  يديك جميعهم مستبصر فعلى

 دبينهم أسعى بدين فاس من  وقتلتني فتركتني أصلحتهم

قرأت خبط أيب علي احملسن بن إبراهيم بن هالل الصابئ، حدثين أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن سكرة 
أعانين والدك أبو إسحاق إبراهيم ابن هالل يف هجائي، مخرة انونة بالشيء الكثري، : اهلامشي الشاعر، قال

  : فمن ذلك

 أبول، فكادت تبول رأتني  عندي حديث يطول لخمرة

 لم ال أقول؟: وأدليت فقلت،  تقول بنا يا فتى: وقالت

  وجاءت هدايا ووافي رسول  نهضت أتتني رقاع فلما

  : ومن ذلك أيضاً

 فيه من هجير وحر قائالً  إيرى، وقد تولج فيها نام

  سجفت دونه شريحة بظر  خيش في برده ونداه بيت

 منتن خبيث المقر أنه  مستبرد الغراميل لوال نعم

    : ك أيضاًومن ذل

 كل شيء منك عبره فقدتك،  :هل قائل مني لخمره أال

 أخفت نواتك كل بسره وقد  كل النوى في البسر يخفى أال

 ترف نضارة وتروق حمره  وردتك فيشة ذي جمام إذا

 من ثياب حشاك صدره عليها  عنك صفراء النواحي تولت
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  وتخرج وهي كالبرني صفره  فتدخل وهي فيشة جيسوان

  : من خط أيب علي احملسن حدثين السري ابن أمحد الشاعر الرفاء قال أنشدين والدك لنفسهو

 بالقرص واآلثار وذراعها  مازلت في سكري ألمع كفها

  غرس البنفسج منه في الجمار  حتى تركت أديمها وكأنما

  : وأخذت هذا املعىن فقلت

 المحلة والقباب البيض بين  إلي بفتية نادمتهم أحبب

 الخرمية بالعدي عريض في  كل محض الجاهلية معرق من

  غرسوا بها الريحان في اإلغريض  األكف بخضرة فكأنما وسموا

  : - رمحهما اهللا -ومن خطه أليب احلسن بن سكرة اهلامشي، من قصيدة إىل والدي وعمي أيب العالء 

 نوب الدهر والزمان المعاند  آمنوا يا بني هالل جميعاً

 وأهبطوا كل حاسد وأذلوا  كيف شئتم في المعاليوارتقوا 

 ببدره التم صاعد وصعود  في أبي العالء علو لكم

 يوم يزيد في الصيد واحد كل  في عزكم ومازال منكم زاد

  : وكتب من احلبس إىل ابنه احملسن، وقد أكثر من هذا يف ترمجة أبيه

 لي، تبكيوعين عدوي، رحمةً منه   أقيك السوء من مجلس صنك كتبت

 قليل التقى ضار على الفتك واإلفك  ملكتني كف فظ مسلط وقد

  كذا الذهب اإلبريز يصفو على السبك  بنار الهم فازددت صفوة صليت

  : وكتب إىل صديق له من احلبس

 قد مللت حياتها وبقاءها إذ  فداؤك غير معتد بها نفسي

  ن إزاءهاأرضى لنفسك أن تكو  أن لي ماالً سواها لم أكن ولو

 آن لي أن أستطيل ذماءها قد  صفرت فلم أجد إال التي لكن

 شاكر أن قد قبلت فداءها لك  وإذا شكرت لمن فداك فإنني

 نائبات ما أطيق لقاءها من  المفدى حين أرحتني وكأنني

  : وقال يف احلبس
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 ما جاء والعيش أنكد فأسهله  لم يكن للمرء بد من الردى إذا

  تطيف به اللذات، والحظ مسعد  ه وهو راتعوأصعبه ما جاء

 فإني إلى خير المماتين أقصد  أك شر العيشتين أعيشها فإن

 كان غباً واحداً لهما الغد إذا  يوما شقوة وسعادة وسيان

  : وقال يف الشيب

 به جالل المرء ضعفا يزيد  في الشيب عز: يقول الناس لي

 ن فيه نتفااحتكم المزي لما  أنه ذلك وهون ولوال

  : أخذه من ابن الرومي

 توليت نتفاً لحيتي بيدي أني  كفاك من ذلتي للشيب حين أتى

  : وله أيضاً

 ما لقيت من األذى سر  المفاصل وهو أي وجع

 من حظي كذا والناس  الذي استحسنته جعل

  سب في أواخرها القذى  مثل الكأس ير والعمر

يا : لت جلدي أيب إسحاق، جتاوز اهللا عنه وهو يشكو زمانهق: حدث الرئيس أبو احلسن هالل، قال
سيدي، ما حنن حبمد اهللا تعاىل إال يف خري وعافية، ونعمة كافية، فما معىن هذه الشكوى اليت تواصلها، 

يا بين حنن كدود العسل، قد نقلنا منه إىل : ويضيق صدرك ا، وينتغص عيشك معها؟ فضحك وقال
ه، ونأسى وحنزن على ما كنا فيه من العسل ولذته، وأنتم كدود اخلل، ما ذقتم اخلل، فهو ذا حنس حبموضت

  .حالوة غريه، وال رأيتم طالوة ضده

كتاب رسائله، وهو مشهور، حنو ألف ورقة، كتاب التاجي يف أخبار أهله، : وأليب إسحاق من التصانيف
  .كتاب اختيار شعر املهليب، كتاب ديوان شعره

  ي القيرواني األنصاريإبراهيم بن علي الحصر

  .مات باملنصورة، من أرض القريوان سنة ثالث عشرة وأربعمائة وقد جاوز األشد: قال ابن صهيب

    

وكان شاعراً، نقاداً، عاملاً بترتيل الكالم، وتفصيل النظام، حيب اانسة واملطابقة، ويرغب يف : قال
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ره، وعنده من الطبع ما لو أرسله على سجيته، جلرى االستعارة، تشبهاً بأيب متام يف أشعاره، وتتبعاً آلثا
  : جري املاء، ورق رقة اهلواء، كقوله يف بعض مقطعاته

  ورق الحمائم في الغصون  هل بكيت كما بكت يا

  هتفت سحرياً والرىب للقطر رافعة اجلفون 

  شجوى شجي تلك اللحون  صاغت على فكأنها

 لألنس منقطع القرين  ذكرتني عهداً مضى

 رجع الجفون وكأنها  أيمها فتصرمت

  : وله يف الغزل

 مكاتمتي لرمسي وأدنتني  كتمت هواك حتى عيل صبري

 بها األسى دون التأسي يحول  أقدر على إخفاء حال ولم

 وإضماري وحسي وإظهاري  وحبك مالك لحظي ولفظي

 أسكت ففيك حديث نفسي وإن  أنطق، ففيك جميع نطقي فإن

  : وقوله أيضاً

  همي وال ينتهي فهمي إلى صفته  إني أحبك حباً ليس يبلغه

 مني عن إدراك معرفته بالعجز  نهاية علمي فيه معرفتي أقصى

  .وله تآليف جيدة يف ملح الشعر واخلرب

وقد كان أخذ يف عمل طبقات الشعراء على رتب األسنان، وكنت أصغر القوم سنا، : قال ابن رشيق
  : فصنعت

  حصلت في أضيق من خاتم  بالعالمأبا إسحاق  رفقاً

 إبليس على آدم فضل  كان فضل السبق مندوحة لو

  .فبلغه البيتان، فأمسك عنه، واعتذر منه، ومات، وقد سد عليه باب الفكرة فيه، ومل يصنع شيئاً

كتاب زهرة اآلداب، وكتاب النورين، اختصره منها، ومها يتضمنان : والذي أعرف أنا من تصانيفه
كتاب اجلواهر، يف امللح والنوادر، :  وأشعاراً حساناً، وكتاب املصون والدر املكنون، وله عنديأخباراً

  .كتبه عبد القادر البغدادي

  إبراهيم بن يحيى بن المبارك بن المغيرة
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اليزيدي، أبو إسحاق بن أيب حممد العدوي، قد ذكر السبب الذي من أجله مسي باليزيدي يف خرب أبيه، 
م عاملاً باألدب شاعراً جميداً، نادم اخللفاء، وقدم دمشق صحبة املأمون، كذا ذكر ابن عساكر وكان إبراهي

  .يف تاريخ دمشق، مات فيما ذكره أبو الفرج بن اجلوزي يف كتاب املنتظم، سنة مخس وعشرين ومائتني

. واألصمعيوكان قد مسع أباه أبا حممد اليزيدي وأبا زيد سعد بن أوس األنصاري، : قال ابن عساكر

  .روى عنه أخوه أبو علي إمساعيل بن حيىي ابن املبارك، وابنا أخيه أمحد وعبيد اهللا ابنا حممد بن أيب حممد

وهو بصري، سكن بغداد، وكان ذا قدر وفضل، وحظ وافر من األدب، وله كتاب : قال اخلطيب
عمائة ورقة، رواه عنه ابن مصنف، يفتخر به اليزيديون، وهو ما اتفق لفظه، واختلف معناه، حنو من سب

أنه بدأ بعمله، وهو ابن سبع عشرة سنة، ومل يزل : أخيه عبيد اهللا ابن حممد بن أيب حممد، وذكر إبراهيم
يبلغ فيه إىل سورة احلديد، : يعمله إىل أن أتت عليه ستونه سنة، وله كتاب مصادر القرآن، قال ابن الندمي

حدث . وكتاب النقط والشكل، وله كتاب املقصور واملمدودومات، وكتاب يف بناء الكعبة وأخبارها، 
كنت مع أيب عمرو بن العالء : ابن عساكر يف تارخيه، بإسناد رفعه إىل إبراهيم بن أيب أمحد عن أبيه، قال

يف جملس إبراهيم ابن عبد اهللا بن حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب عليه السالم، فسأل عن رجل من 
: تركته يريد أن ميوت، فقال: اذهب فاسأل عنه، فرجع فقال: لبعض من حضرهأصحابه فقده، فقال 

لقد ضحكتم منها عربية، : يف الدنيا إنسان يريد أن ميوت؟ فقال إبراهيم: فضحك منه بعض القوم، قوال
ري فقال أبو عمرو بن العالء ال نزال خب: ، قال"يريد أن ينقض: "إذ يريد هاهنا مبعىن يكاد، قال اهللا تعاىل

  .مادام فينا مثلك

فذكر : كنت يوماً عند املأمون، وليس معنا إال املعتصم، قال: قال إبراهيم اليزيدي: وحدث أيضاً قال
فأخفى ذلك املأمون ومل يظهر ذلك اإلظهار، فلما : من املعتصم، وأجبته قال: كالماً فلم أحتمله منه، يعين

أمرت أال آذن لك، فدعوت بدواة : حلاجبصرت من غد إىل املأمون، كما كنت أصرب، قال يل ا
  : وقرطاس، فكتبت

 لم يكن ذنب لما عرف العفو ولو  أنا المذنب الخطاء، والعفو واسع

  كرهت، وما إن يستوي السكر والصحو  فأبدت مني الكأس بعض ما سكرت

    

 مجلس ما إن يليق به اللغو وفي  سيما إذ كنت عند خليفة وال

 بدهت به ال شك فيه هو السرو  ن احتمال ماحميا الكأس كا ولوال

 من لديه يغفر العمد والسهو إلى  من ذنبي تنصل ضارع تنصلت
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 يكن عفو، فقد قصر الخطو وإال  فإن تعف عني تلف خطوي واسعاً

فأدخلها احلاجب، مث خرج إيلّ، فأدخلين، فم املأمون باعيه، فأكببت على يديه فقبلتهما، فضمين إليه : قال
  .لسينوأج

  : إن املأمون وقع على ظهر هذه األبيات: قال املرزباين

 للمودات بينهم وضعوه  مجلس الندامى بساط إنما

 من حديث ولذة رفعوه  فإذا ما انتهوا إلى ما أرادوا

كنت مع املأمون يف بلد : وحدث أبو الفرج اإلصبهاين يف كتابه، ورفعه إىل إبراهيم بن اليزيدي، قال
ا أنا أسري يف ليلة مظلمة شاتية ذات غيم وريح، وإىل جانيب قبة إذ برقت بارقة، فإذا يف القبة الروم، فبين

قل يف هذا الربق أبياتاً : لبيك، فقالت: إبراهيم بن اليزيدي؟ فقلت: عريب املغنية جارية املأمون، فقالت
  : أغين فيها، فقلت

 رأيت لمعان البرق إذا  بقلبي من أليم الخفق ماذا

 من أهوى بذاك األفق ألن  قبل األردن أو دمشق من

 والزور خالف الحق علي،  وهو أعز الخلق فارقته

  ولست أبغي ما حييت عتقي  الذي يملك مني رقي ذاك

على الوطن : وحيك، على من هذا؟ فضحكت، وقالت: فتنفست نفساً ظننت أنه قد قطع حيازميها، فقلت
وحيك، أفتراك ظننت أنك تستفزين، واهللا لقد نظرت نظرة :  فقالتهيهات، ليس هذا كله للوطن،: فقلت

  .مريبة يف جملس، فادعاها أكثر من ثالثني رئيساً، واهللا ما علم أحد منهم ملن كانت إىل هذا الوقت

أن إبراهيم اليزيدي، دخل يوماً على املأمون، وعنده حيىي بن أكثم القاضي، : ووجدت يف بعض الكتب
ما بال املعلمني ينيكون الصبيان، : إبراهيم ميازحه، وهم على الشراب، فقال له فيما قالفأقبل حيىي على 

أمري املؤمنني أعلم : فرفع إبراهيم رأسه، فإذا املأمون حيرض حيىي على العبث به، فغاظ ذلك إبراهيم، فقال
كل ما كان حبضرته، فأقبل خلق اهللا ذا، فإن أيب أدبه، فقام املأمون من جملسه مغضباً، ورفعت املالهي، و

أتدري ما خرج من رأسك؟ إين ألرى هذه الكلمة سبباً يف : حيىي بن أكثم على إبراهيم، فقال له
فزال عين السكر، وسألت من أحضر يل دواة ورقعة، فأحضرمها، : انقراضكم يا آل اليزيدي، قال إبراهيم

  : وكتبت معتذراً بقويل

  أنا المذنب الخطاء، والعفو واسع
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  .األبيات املتقدمة، فرضي وعفا عنه

وكان من : يا سلعوس، قال: وكنت يوماً حبضرة املأمون، فقالت يل عريب، على سبيل الولع: قال إبراهيم
  : فقلت هلا: يريد العبث بإبراهيم، لقبه سلعوس، قال إبراهيم

  وكوني كنزيف، وكوني كمونسه  ال تكوني سلعسه: لعريب قل

  : فقال املأمون على الفور: أمون، قالهذه أمساء جواري امل

 شك، أن ذلك وسوسه هنالك  فإن كثرت منك األقاويل لم يكن

  .كذا واهللا يا أمري املؤمنني قدرت، وإياه أردت، وعبت من فظنة املأمون وذهنه: فقال إبراهيم

  األثرم الفابجاني اإلصبهاني

ن جاب بلدان العراق، جيمع اللغة والشعر، كان أحد علماء اللغة، ومم: ذكره يف كتاب أصبهان، فقال
  .وتصحيحهما عن علمائهما

  أحمد بن إبراهيم الضبي

أبو العباس امللقب بالكايف األوحد، الوزير بعد الصاحب أيب القاسم بن عباد، لفخر الدولة أيب احلسن علي 
مال بدر بن ابن ركن الدولة بن بويه، مات يف صفر سنة تسع وتسعني وثالمثائة بربوجرد، من أع

هو جذوة من نار الصاحب أيب القاسم، ور من حبره، : حسنويه، على ما نذكره، ذكره الثعاليب فقال
وخليفته النائب منابه يف حياته، القائم مقامه بعد وفاته، وكان الصاحب استصحبه منذ الصبا، واجتمع فيه 

تصاص على سائر صنائعه وندمائه، الرأي واهلوى، فاصطنعه لنفسه، وأدبه بآدابه، وقدمه بفضل االخ
وخرج منه صدراً ميأل الصدور كماالً، وجيري يف طريقه ترمساً وترسالً، ويف ذرا املعايل توقالً، وحيقق قول 

  : أيب حممد فيه من قصيدة

 بالماجد ابن ماجدها ضبة  تزهى بأترابها كما زهيت

    

 بدرها عطاردها هاللها  شمسها غمامتها سمائها

 كافي كفاة الورى وواحدها  اب الفخار أجمع عنيروى كت

وقد كانت بالغة العصر بعد الصاحب والصابئ بقيت متماسكة بأيب العباس، فأشرفت على التهافت 
مبوته، وكادت تشيب بعده ملم األقالم، وجتف غدر حماسن الكالم، لوال أن اهللا سد ببقاء األمري أيب الفضل 
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  .والكتابة، مث وصفه بكالم كثريعبيد اهللا بن أمحد ثلم اآلداب 

  : ومن شعر أيب العباس الضيب

 فإنه مر المذاق ق  تركنن إلى الفرا ال

  تصفر من ألم الفراق  عند غروبها والشمس

  : وكتب إىل الصاحب كايف الكفاة

  وعزك موصول فأعظم بها نعمى  كفاة األرض ملكك خالد أكافي

 نظماً قد فرعت به النجماوآخر   على القرطاس دراً مبدداً نثرت

 األعراض ال تقبل النظما ولكنها  لو كانت جواهر نظمت جواهر

وقد أتاين كتاب شيخ الدولتني، فكان يف احلسن روضة : وهذه رسالة من نثره كتبها إىل أيب سعيد الشييب
جفان حزن، بل جنة عدن، ويف شرح النفس، وبسط األنس، برد األكباد والقلوب، وقميص يوسف يف أ

 - فإن املنازعني لألمري حسام الدولة نسور قد اقتنصتها القصور، ودولته - وبعد -: يعقوب، ومنها

 يف إبان شباا واعتداهلا، وريعان إقباهلا واقتباهلا، قد أسست على صالح وسداد، وعمارة -حرسها اهللا 
  .دنيا ومعاد، وهي مؤذنه بالدوام، يف ظل السالمة والسالم

به إىل بروجرد، فإن أم جمد الدولة امته أن سم ابن أخيها، وطلبت منه مائيت ألف دينار، وأما سبب هر
نفقة يف مأمته فلم يفعل، والتجأ إىل بروجرد، وهي من أعمال بدر بن حسنويه الكردي، مث بدا له يف 

 ذلك، فلما مات الرجوع إىل الوزارة، فبذل مائيت ألف دينار ليعاد إىل وزارته د الدولة، فلم جيب إىل
احتوى ابنه أبو القاسم سعد على تركته، وكانت عظيمة، ومات بعده بشهور، فاحتوى أبو بكر حممد بن 

  .عبد العزيز بن رافع على املال، وورد تابوت أيب العباس إىل بغداد مع أحد حجابه

يف مشهد احلسني بن وكتب ابنه إىل أيب بكر اخلوارزمي، شيخ أصحاب أيب حنيفة، يعرفه أنه وصى بدفنه 
علي رضي اهللا عنهما، ويسأله القيام بأمره، وابتياع تربة له، فخاطب الشريف الطاهر أبا أمحد يف ذلك، 

هذا رجل التجأ إىل جوار جدي، وال آخذ لتربته مثناً، : وسأله أن يبيعهم تربة خبمسمائة دينار، فقال
رانا، وخرج الطاهر أبو أمحد ومعه األشراف وكتب نفسه املوضع الذي طلب منه، وأخرج التابوت إىل ب

  .والفقهاء وصلى عليه، وأصحب مخسني رجالً من رجاله حىت أوصلوه ودفنوه هنالك

  : وقد مدحه مهيار بقصائد منها

 خال كيف بات المتيم؟؟ أيعلم  بالغور والركب منهم أجيراننا

 ولكن ساهرون ونوم سواء  وعمر الليل فينا وفيكم رحلتم
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 أبت أن تعرف الصبر عنهم قلوباً  تم من ظاعنين وخلفواأن فيا

 ويسترشدون النجم والنجم منهم  يقون الوجوه الشمس والشمس فيهم

 كفى خبرة مستفصح وهو أعجم  نعمان األخابير عنهم أناشد

 يبق إال نظرة تتغنم ولم  جال التوديع عمن أحبه ولما

 اء أكثره دم؟يحل الم وكيف  على الوادي وحرمت ماءه بكيت

 مطاياهم بهن توسم كأن  باألنفاس عني حدوجهم ونفرت

 بذلوا اإلنصاف فيما تكرموا هم  كرمت" بروجرد"ملوكاً في  وإن

 إذا انتقموا يوم الجزاء وأنعموا  من أعدائهم أولياؤهم فميز

 وعن قوم نعز ونكرم عبيداً  والجود صيرنا لكم أسادتنا

 تواصلنا يجفى وكم نتظلم؟  وكان البر منكم سجية إالم

  وهل مثل شعري عن عالكم يترجم؟؟  اعتضتم عنا خطيباً لفضلكم من

 كان ملء األرض ما قد مدحتم؟ وإن  غير مدحي طبق األرض فيكم وهل

  : وملا مات رثاه مهيار أيضاً بقصيدة منها

 أيتام بعدك والنساء أرامل  أبكيك لي ولمن بلين بفرقه ال

 متسطعم والدهر فيه آكل  خطوب تنوشهوال ولمستجير

    

  في الناس وهي لهم إليك وسائل  ولمعشر طرق العلوم ذنوبهم

 فخراً تجر لها علي ذالذل  كنت ملتحفاً بمدحك حلة قد

 المشبب عندها والغازل خرس  فاليوم أشكرك الصنيع مراثياً

وثالمثائة، تويف الصاحب كايف الكفاة يف عصر اجلمعة لست بقني من صفر سنة مخس ومثانني : قال هالل
أبو القاسم إمساعيل بن عباد بالري، ودفن من غد يف داره، ونظر يف األمور بعده أبو العباس أمحد بن 

إبراهيم الضيب، املتلقب بالكايف األوحد، ومرتلة الصاحب، وعلو قدره، وما شاع من ذكره، يغين عن 
  .اإلطالة، يف وصف أمره

اعتل الصاحب أبو القاسم، فكان أمراء الديلم، : و العباس أمحد بن حممد البارودي قالفحدثين القاضي أب
ووجوه احلواشي، وأكابر الناس يغادون بابه ويراوحون، وخيدمونه بالدعاء، وتقبيل األرض وينصرفون، 
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قد خدمتك أيها : وجاءه فخر الدولة عدة دفعات، فيقال إن الصاحب قال له وهو على يأس من نفسه
األمري اخلدمة اليت استفرغت فيها الوسع، وسرت يف دولتك وأيامك السرية اليت حصلت لك حسن الذكر 

ا، فإن أديت األمور بعدي على رسومها علم أن ذلك منك، ونسب اجلميل فيه إليك، واستمرت 
ت أقوال األحدوثة الطيبة لك، ونسيت أنا يف أثناء ما يثىن به عليك، وإن غريت ذلك وعدلت عنه ومسع

من حيملك على خالفه، وتسلك به يف طريقه، كنت املذكور مبا تقدم واملشكور عليه، وقدح يف دولتك 
فلما كان وقد غروب الشمس من ليلة . ما يشيع أنفاً عنك، فقال له يف جواب ذلك ما أراه به قبول رأيه

  .اجلمعة املذكورة قضى حنبه

ى سبيل اخلدمة له، وهو عني لفخر الدولة يف مراعاة الدار وكان أبو حممد خازن الكتب مالزماً داره عل
وما فيها، فأنفذ يف احلال وعرفه اخلرب، فأنفذ فخر الدولة خواصه وثقاته حىت أحاطوا على الدار واخلزائن، 
ووجد له كيس فيه رقاع أقوام مبائة ألف ومخسني ألف دينار مودعة عندهم، فاستدعاهم وطالبهم بذلك، 

إنه أخذه من خيانة، وقيل إنه : ن فيه ما هو خبتم مؤيد الدولة، ورمجت الظنون فيه، فقيلفأحضروه، وكا
أودعه مؤيد الدولة عن وصية منه إليه، ونقل ما كان يف الدار واخلزائن إىل دار فخر الدولة، وجهز 

حلاملني له الصاحب وأخرج تابوته وسط الناس، وقد جلس أبو العباس الضيب لعزائه، فلما بدا على أيدي ا
قامت اجلماعة إعظاماً له وقبلوا األرض، مث وقفت الصالة عليه، وعلق بالسالسل يف بيت كبري إىل أن نقل 

  .إىل تربته بإصبهان

ال أرى الرمحة عليه، ألنه مات عن غري توبة هرت : وكان القاضي أبو احلسن عبد اجلبار بن أمحد، قد قال
لرعاية فيه، وقبض فخر الدولة على القاضي عبد اجلبار وأصحابه، منه، فطعن عليه بذلك، ونسب إىل قلة ا

وقرر أمرهم على ثالثة آالف ألف درهم، فأدوا ذلك ورقاً وعيناً وقيمة عقار سلموه، وباع يف مجلة ما 
باع ألف طيلسان حمشي، وألف ثوب مصري، وقلد القضاء بعده علي بن عبد العزيز، وطالب أبا العباس 

إن الصاحب أضاع : ن األعمال واملتصرفني فيها ثالثني ألف ألف درهم، وقال لهالضيب أن حيصل م
  .األموال، وأمهل احلقوق، وينبغي أن يستدرك ما فات، ويتبع ما مضى، فامتنع من ذاك مع تردد القول فيه

وكتب أبو علي احلسن بن أمحد بن محولة وكان من أعالم الكتاب املتقدمني، الذين استخصهم الصاحب 
أقر هلم بالفضل، وقد قاد اجليوش الكثرية فهزمهم، فقامت له اهليبة التامة يف قلوب العساكر، وامللوك و

ااورين، وكان عند موت الصاحب جبرجان، مقيماً مع اجليوش ملدافعة قابوس بن ومشكري، وجيوش 
فلما قرب، قال خراسان، فكتب خيطب الوزارة ويضمن مثانية آالف ألف درهم عنها، فأجيب باحلضور، 

قد ورد أبو علي وعزمت على اخلروج من غد لتلقيه، وأمرت اجلماعة من : فخر الدولة أليب العباس الضيب
قوادي وأصحايب بالرتول له، وال بد من خروجك وفعلك مثل ذلك، فثقل هذا القول على أيب العباس، 
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اك له، وسيكون هلذه احلال ما هذا مثرة امتناعتك عليه، وتقاعدك عما دع: وقال له خواصه وأصحابه
بعدها، فراسل فخر الدولة وبذل له ستة آالف ألف درهم على إقراره على الوزارة، وإعفائه من تلقي أيب 

  .علي، وخرج فخر الدولة وتلقاه، ومل خيرج أبو العباس

    

ألف درهم من ورأى فخر الدولة أن من الصالح ألمره اإلشراك بينهما يف وزارته، فسامح أبا علي بألفي 
مجلة الثمانية اليت بذهلا، وسامح أبا العباس بألفي ألف درهم من مجلة الستة اليت ذكرناها، وقرر عليهما 

عشرة آالف ألف درهم، ومجع بينهما يف النظر، وخلع عليهما خلعتني متساويتني، ورتب أمرمها على أن 
لآلخر، وجيعل الكتب بامسهما، فقدم هذا جيلسا يف دست واحد، ويكون التوقيع هلذا يف يوم، والعالمة 

على عنواناما يوماً، ووقع التراضي بذلك، وجرت احلال عليه، ونظرا يف األعمال، وحتصيل األموال، 
  .وقبضا على أصحاب الصاحب أيب القاسم ومن حلقته املساحمة يف أيامه، وقررا عليهم املصادرات

ملقرن أنه حدثه أما استخرجا من إصبهان وحدها مجلة وذكر القاضي أبو العباس عن أيب العالء بن ا
وافرة، وجرت حال غريها من النواحي إىل مصادرة أهلها على مثل هذه الصورة، وأنفذا أبا بكر بن رافع 

إنه مجع الوجوه، وأرباب : إىل إستراباذ ونواحيها الستيفاء ما يستوفيه من املعاملني والتناء فيها، فقيل
إلذن هلم حىت تعاىل النهار، واشتد احلر، مث أطعمهم طعاماً أكثر ملحه، ومنعهم املاء عليه األحوال، وأخر ا

وبعده، وقدم إليهم الدواة والكاغد وطالبهم بكتب خطوطهم مبا يصححونه، ومل يزل يستام عليهم فيه 
ن اخلروج وهم يتلهفون عطشاً، إىل أن ألزموا له عشرة آالف ألف درهم، وتوقف العمال واملتصرفون ع

إىل قزوين، ألن أهلها أهل امتناع وقوة، فبذل القارضي بن شريمردي اخلروج إليها، وذكر أنه يعرف 
وجوه أموال فيها، وخرج وحاول مطالبة أهلها، ومعاملتهم مبثل ما عومل به غريهم، فاجتمعوا وهجموا 

  .عليه يف داره وقتلوه

الع ما كثره املقللون مث متزق بعد وفاته، فلم تبق منه بقية واجتمع لفخر الدولة من األموال يف اخلزائن والق
يف أسرع وقت، مث مات فخر الدولة، وويل األمر بعده ابنه جمد الدولة أبو طالب رستم، واستولت السيدة 

والدته على األمر، وأجري أمر الوزيرين على حاله يف أيام فخر الدولة من التشارك يف تدبري اململكة، 
 فخر الدولة، وبذراها غاية التبذير، مث جنم قابوس، واستوىل على رججان، وضام جيوش ومزقا أموال

خراسان، فدعت الضرورة إىل جتهيز جيش إليه، وأن خيرج معه أحد الوزيرين، فتقارعا على من خيرج 
منهما، فوقعت القرعة على اجلليل أيب علي احلسن بن أمحد بن محولة، فخرج ومعه العساكر اجلمة، 

قعت بينه وبني قابوس وقائع استنفدت األموال اليت صحبته، واحتاج إىل اإلمداد من الري، فتقاعد به وو
أبو العباس الضيب، فرجع إىل الري مفلوالً، وأقاما على أمرمها من االشتراك مدة، مث سعت بينهما السعاة 
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 يعزل أحدمها ويبقى اآلخر، فساد األمر إمنا هو من اشتراكهما، واختالف آرائهما، والرأي أن: وقالوا
وكان ابن محولة شديد الثقة بنفسه، معتقداً أن العساكر ال ختتار غريه، وال تريد سواه، فكان متغافالً حىت 

  .دبر أبو العباس الضيب عليه، وقبض عليه بأمر السيدة، ومحله إىل قلعة استوناوند، مث أنفذ إليه من قتله

ه خطوب، وعجز يف آخرها ومات، فرأته السيدة، فام أنه سقاه واستبد أبو العباس باألمر، وجرت ل
السم، فهرب حىت حلق بروجرد يف سنة اثنتني وتسعني وثالمثائة ملتجئاً إىل بدر بن حسنويه، فلم يزل 

عنده إىل أن مات يف بروجرد يف سنة سبع وتسعني أو مثان وتسعني، وتبعه ابنه أبو القاسم سعد الحقاً به، 
  .ة قريبة بينهماوكانت املد

إن أبا بكر بن رافع، واطأ أحد غلمانه فسقاه مساً كان فيه حتفه، وض أبو بكر من مهذان إىل : وقيل
  .بروجرد الحتمال تركته، فذكر أنه حصل له ما زاد على ستمائة ألف دينار

  أحمد بن إبراهيم أبو رياش

هو أبو رياش أمحد بن أيب : اضرة قالوجدت خبط احلميدي، فيما رواه عن التنوخي يف كتاب نشوار احمل
أبو رياش، أمحد بن إبراهيم الشيباين، ولعل أبا هاشم : هاشم القيسي، ووجدت خبط بعض أدباء مصر قال

كنية إبراهيم، مات فيما ذكره أبو غالب مهام بن الفضل بن مهذب املغريب يف تارالخيه يف سنة تسع 
  .وثالثني وثالمثائة

    

ومن رواة األدب الذين شاهدناهم أبو رياش أمحد بن أيب هاشم : سن بن علي التنوخيقال أبو علي احمل
إنه حيفظ مخسة آالف ورقة لغة، وعشرين ألف بيت شعر، إال أن أبا حممد : القيسي، وكان يقال

كر املافروخي أبر عليه، ألما اجتمعا أول ما تشاهدا بالبصرة، فتذاكرا أشعار اجلاهلية، وكان أبو حممد يذ
القصيدة فيأيت أبو رياش على عيوا، فيقول أبو حممد ال، إال أن ذها من أوهلا إىل آخرها، فينشد معه 

ويتناشدا إىل آخرها، مث أتى أبو حممد بعده بقصائد مل يتمكن أبو رياش أن يأيت ا إىل آخرها، وفعل ذلك 
  .حدثين بذلك من حضر ذلك الس معهما. يف أكثر من مائة قصيدة

أن أبا رياش : وحكى أبو العالء أمحد بن عبد اهللا بن سليمان املعري، يف كتابه املعروف بالرياش املصطنعي
كان طويل الشخص، جهري الصوت، يتكلم بكالم البادية، ويظهر أنه على مذهب الزيدية، ويتزوج كثرياً 

احلضرمة بستان يف ناحية ولدت بالبادية، ولعبت باحلضرمة، وتأدبت بالبصرة، و: ويطلق، وكان يقول
  .اليمامة، له خاصية يف عظم البصل، والريش والرياش حسن اهليئة والشارة

كان أبو رياش باقعة يف حفظ أيام العرب وأنساا : وقال أبو منصور عبد امللك بن حممد الثعاليب يف اليتيمة
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 وإعراب وإتقان، ولكنه كان وأشعارها، غاية بل آية يف هذ دواوينها وسرد أخبارها، مع فصاحة وبيان،
  : عدمي املروءة، وسخ اللبسة، كثري التقشف، قليل التنظف، وفيه يقول أبو عثمان اخلالدي

  ما بين صئبان قفاه الفاشي  كأنما قمل أبي رياش

 بدد في خشخاِش شهدانج  وذا قد لج في انتعاش وذا

االلتقام، ثعباين االلتهام، سيء األدب يف وكان مع ذلك شرهاً على الطعام، رجيم شيطان املعدة، حويت 
املؤاكلة، دعاه أبو يوسف الزيدي وايل البصرة إىل مائدته، فلما أخذ يف األكل، مد يده إىل بضعة حلم 
  .فانتهشها مث ردها إىل القصعة، فكان بعد ذلك إذا حضر مائدته أمر بأن يهيأ له طبق ليأكل عليه وحده

 طعامه، فبينما هو يأكل، إذ امتخط يف منديل الغمر وبصق فيه، مث أخذ ودعاه يوماً املهلي الوزير إىل
زيتونة من قصعة فغمزها بعنف حىت طفرت نواا فأصابت وجه الوزير، فتعجب من سوء أدبه، فاحتمله 

  : لفرط علمه، ففي شره أيب رياٍش يقول ابن لنكك

 ولو واره قبر مبادرة  يطير إلى الطعام أبو رياٍش

 األخادع منه حمر ولكن  ن الحلواء صفرم أصابعه

  : وله فيه

 الغين ترميه بآبدته فشدد  رياش بغي والبغي مصرعه أبو

  تصحيف كنيته في صدغ والدته  ذليل هجا للحين سيده عبد

  : وله فيه وقد واله املافروخي عمالً بالبصرة

 كل تيهك بالوالية والعمل ته  للوضيع أبي رياش ال تبل قل

  كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل  دت حين وليت إال خسةازد ما

وجدت يف موضع آخر . بعضها يف أخبار ابن لنكك، من كتاب الشعراء: والبن لنكك فيه أشعار كثرية
من كتاب نشوار احملاضرة للقاضي التنوخي، كان أبو رياش أمحد بن أيب هاشم القيسي اليمامي رجالً من 

 يف أول أمره مع املسمعي برسم العرب، مث انقطع إىل العلم والشعر وروايته لنا حفاظ اللغة، وكان جندياً
بالبصرة، وأنا حديث مع عمي حىت صرت رجالً، وكتبت عنه وأخذت منه علماً صاحلاً، وكان يتعصب 

إن من عيون شعر أيب رياش قوله يف أبيات عند ذكر : وقال بعض احلاضرين أليب. على أيب متام الطائي
  :  شبب اامرأة

  على شفة لمياء أحلى من التمر  لها فخذ بختية تعلف النوى



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  109  

وترضاه، ووهب له دراهم : وال كل ذا: فغضب أبو رياش وض، فأمر أيب بإجالسه وقال للحاضر القائل
  .صاحلة القدر

لفا فيه، وأخربين من حضر جملس أيب حممد املافروخي عامل البصرة، وقد تنارا يف شيء من اللغة اخت: قال
فقال له أبو . كذا أخربتين عميت أو جديت يف البادية عن العرب، ووجدا تتكلم به: فقال أبو رياش

اللغة ال تؤخذ عن البغيات، فأمسك : احلسني حممد ابن حممد بن جعفر بن لنكك الشاعر وكان حاضراً
ار سابع وأحسن إليه واختاره، خجالً، وكان أبو حممد املافروخي قد واله الرسم على املراكب بعبادان حب

  : عصبية منه للعلم واألدب، فقال ابن لنكك

 وكيف ال يصفع أو يعمى  أبو رياش ولي الرسما

 أتانا بقفا يذمى ثم  يا رب جدي دق في خصره

    

  : مدحت الوزير املهليب فتأخرت صلته، وطال ترددي إليه، فقلت: قال وحدثين أبو رياش قال

 وهو المؤمل والمستماح ر  زيقد مدحت الو وقائلة

  ح وهذا الغدو وذاك الرواح؟  أفادك ذاك المدي فماذا

 األمور يكون الصالح؟ بأي  فقلت لها ليس يدري امرؤ

 جهدي وليس علي النجاح ب  التقلب واإلضطرا علي

بن أمحد وأما أبو حممد املافروخي الذي تقدم ذكره مكرراً، فهو أبو حممد عبد العزيز : قال املؤلف
الفروخي فإنه كان يتقلد عمالة البصرة، وكان من العلم واجلاللة على ما تقدم ذكره، وكان مع ذلك 

متتاماً، يكرر احلرف يف كالمه، وهو الذي تسميه العامة فأفاء، وكان مستغلقاً جداً، فحدث التنوخي أنه 
ه فقال أخرجوه عين، وكرر اعترض مجالً يسري يف صحن الدار حبضرته، ووقف ليخاطب عليه فلم يرض

: أخ أخ ألجل عقلة لسانه، فربك اجلمل، ألنه ظن أنه يقال له ذلك، كما يقال إذا أريد منه الربوك، قال

وكان إذا أنشد الشعر أون قرأ القرآن، قرأه وأورده على أحسن ما يكون من حسن األداء، وطيب 
لقرآن، ختلصت من هذه الشدة، فقال يكون لو كان كالمك كله شعراً أو كقراءة ا: احلنجرة، فقيل له
وكان أحد خلفائه قد خرج إىل بعض األعمال، واستخلف حبضرته ابناً له، كان مثل : ذلك طرتاً، قال

مراراً، فأجابه . و. و. املافروخي يف التمتمة، فخاطبه املافروخي أول ما دخل إليه يف أمر شيء قال فيه و
مان قفاه، كأنه حيكيين، فصفع صفعاً حمكماً، حىت حضره أقوام وحلفوا ذلك االبن مبثل كالمه، فقال يا غل

  له أن ذلك عادته، فأخذ يعتذر إليه، قال الذنب ألبيه، ملا نزل يف حضريت مثله فهذا خرب املافروخي لتعرفه، 
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  أحمد بن إبراهيم األديبي

  .اخلوارزمي أبو سعيد، من مشاهري فضالء خوارم وأدبائها وشعرائها

ذكره أبو الفضل الصفاري يف كتابه، قرأت خبطه أنه كان كاتباً بارعاً، : و حممد يف تاريخ خوارزمقال أب
حسن التصرف يف الترسل، وافر احلظ من حسن الكتابة، وفصاحة البالغة، وكان خطه يف الدرجة العليا 

  .ق إحسانالزيادة فوق احلد نقصان، واإلساءة بلسان احل: من أقسام احلسن واجلودة، فمن كالمه

وكتب إىل بعض الرؤساء : الكتابة تسكن سكن أخرى: وكان إذا رأى كتابة متعقدة متكلفة قال: قال
قد منيت من هذا الكهل الرازي، صاحب اجلبة الكهباء، واللحية الشهباء بالداهية : يف شكاية رجل ثقيل

ه، فإذا تكلم كلم بلسانه، أكثر الدهياء، والصيلم الصماء، جعل لسانه سنانه، وأشفار عينيه الصلبة شفار
مما يكلم بسنانه، وإذا ملح ببصره، جرح القلوب بلحظه، أشد مما جرح اآلذان بلفظه، يظهر للناس يف زي 

  .مظلوم، وإنه لظامل، ويشكو إليهم وجع السليم، وهو سامل

  : وكتب إىل بعض الرؤساء وقد حجب عنه

 نور جبينه ال يحجب وشعاع  بحجاب عز شامخ ومحجب

 يبعد بالشعاع ويقرب والبدر  فرأيت بدراً طالعاً حاولته

 منه وقد زهاه الموكب باللحظ  قبلت نور جبينه متعززاً

 جانبيه مشرق ومغرب من  في كبد السماء ونورها كالشمس

 في ألطافه تتقلب فالنفس  إن بان شخصي عن مجالس غيره

 اد األقربفهو الجو أشخاصها  تقاربت النفوس وما انتأت وإذا

    

وصلت الشاة فكانت شاة الشياة، حسنة احللي والشيات، ففرح : وكتب إىل واحد، وقد بعث إليه شاة
ساعدت األيام باملراد، : وله: الفراريج مبكاا، ومألوا منها حواصلهم، وثنوا بالدباء والدعاء أناملهم

رت موالياً احلضرة اليت تضرب غليها حض: ووفت بامليعاد، ومجعت يل بني طريف اإلصعاد واإلسعاد، وله
أيام موالنا مشرقة، : أكباد اإلبل، من كل فج عميق، ومتتد حنوها أعناق األمل، من كل فوج وفريق، وله

كأخالقه، وأخباره عبقة، كأعراقه تزهى جبالل مكانه الرتب واملعارج، وتزين بكرم وجهه األعياد 
:  إال خبناصره، وال يرجع الباطل إىل احلق إال عند ناصره، ولهال يليق خامت العز واجلالل: واملهارج، وله

إن كانت : من حلظته عني إقباله، وسقته عني إفضاله، أقبلت سعوده بإشراق، وأذن عوده بإيراق، وله
الوزارة دثرت رسومها وآثارها، ودرست أعالمها ومنارها، فلقد قيض اهللا هلا موالنا فمد باعها، وعمر 
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: بتدابريه الثاقبة من وحشة نفارها، واستروحت من آرائه الصائبة إىل كنفها وقرارها، ولهرباعها، فأنست 

كتايب وأنا يف سالمة إال من الشوق إىل طلعته املسعودة، والرتاع إىل أخالقه املشهودة، ومالحظة تلك 
ا جرت نثرت الدرر، اهلمم العلية، ومطالعة تلك احلركات الشهية، وجماري تلك األنامل باألقالم، فإا إذ

  .وأسالت على جباه األنام الغرر، وسنت للبلغاء والكتاب، سنن الفقر واآلداب

  أحمد بن إبراهيم بن محمد السجزي

أبو نصر، أحد األدباء الفضالء، قرأ على أيب بكر عبد القاهر، مث قرأت خبط سالمة بن عياض الكفرطايب 
قرأ :  لعبد القاهر اجلرجاين بالري مكتوباً، ما حكايتهوجدت يف آخر نسخة املعتضد،: النحوي ما صورته

علي األخ الفقيه أبو نصر، أمحد بن إبراهيم بن حممد السجزي أيده اهللا، هذا الكتاب من أوله إىل آخره، 
قراءة ضبط وحتصيل، وكتبه عبد القاهر بن عبد الرمحن خبطه يف شهر اهللا املبارك من شهور سنة أربع 

  .ومخسني وأربعمائة

  أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد

الطبيب يعرف بابن اجلزار القريواين، كان طبيباً حاذقاً دارساً، كتبه جامعة ملؤلفات األوائل، فيه حسن 
  .الفهم هلا، وله مصنفات فيه ويف غريه

فمن أشهر كتبه يف الطب، كتابه يف عالج األمراض، مساه زاد املسافر، وكتابه يف األدوية املفردة، 
عروف باالعتماد، وكتابه يف األدوية املركبة، املعروف بالبغية، ورسائله يف النفس، وذكر اختالف امل

األوائل فيها، وكان أيضاً له عناية بالتاريخ، ألف فيه كتاباً، رأيته يف جملدات تزيد على العشر، مساه 
 حسن املذهب بأصل التعريف بصحيح التاريخ، وذاك الذي أوجب ذكره يف هذا الكتاب، وكان مع ذلك

السرية، صائناً لنفسه، منقبضاً عن امللوك، ذا ثروة، ومل يكن يقصد أحداً إىل بيته، وكان له معروف، 
  .وأدوية يفرقها، وكان يف أيام املعز لدين اهللا، يف حدود سنة مخسني وثالمثائة أو ما قارا

  أحمد بن أحمد بن أخٍي الشافعي

عة من أعيان العلماء يفتخرون بالنقل من خطه، ورأيت خطه وليس هو رجل من أهل األدب، رأيت مجا
جبيد املنظر، لكنه متقن الضبط، ومل أر أحداً ذكر شيئاً من خربه، لكين وجدت خطه يف آخر كتاب، وقد 

كتبه أمحد بن أمحد املعروف بابن أخٍي الشافعي وراق ابن عبدوس اجلهشياري، واجلهشباري : قال فيه
  .ابه، وقد مجع ديوان البحتري وغريههذا قد ذكر يف ب
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  أحمد بن إسحاق بن البهلول

ابن حسان بن سنان، أبو جعفر التنوخي أنباري األصل، ويل القضاء مبدينة املنصور عشرين سنة، ومات 
إلحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع اآلخر، سنة مثاين عشرة وثالمثائة، ومولده باألنبار سنة إحدى 

  .، عن مثان ومثانني سنةوثالثني ومائتني

وحدث حديثاً كثرياً، وكان عنده عن أيب هلب حممد بن العالء حديث واحد، : قال أبو بكر اخلطيب
وذكر طلحة بن : وروى عنه الدارقطين، وأبو حفص بن شاهني، واملخلص، ومجاعة، وكان ثقة، قال

  .حممد بن جعفر يف تسمية قضاة بغداد

يم القدر، واسع األدب، تام املروءة، حسن الفصاحة، حسن املعرفة أمحد بن إسحاق بن البهلول، عظ
مبذهب أهل العراق، ولكن غلب عليه األدب، وكان ألبيه إسحاق مسند كبري حسن، وكان ثقة، ومحل 

  .الناس عن مجاعة من أهل هذا البيت، منهم البهلول بن حسان، مث ابنه إسحاق، مث أوالد إسحاق

    

 على عضاء املدينة من سنة ست وتسعني ومائتني، إىل شهر ربيع اآلخر سنة ومل يزل أمحد بن إسحاق
ست عشرة وثالمثائة، مث صرف، وكان بيناً يف احلديث، ثقة مأموناً، جيد الضبط ملا حدث به، وكان 

مفتياً يف علوم شىت، منها الفقه على مذهب أيب حنيفة وأصحابه، ورمبا خالفهم يف مسأالت يسرية، وكان 
علم باللغة، حسن القيام بالنحو على مذهب الكوفيني، وله فيه كتاب ألفه، وكان تام احلفظ للشعر تام ال

القدمي واحملدث واألخبار الطوال والسري والتفسري، وكان شاعراً كثري الشعر جداً، خطيباً، حسن اخلطابة 
طبة، وكان ورعاً متخشناً يف والتفوه بالكالم، لسناً صاحل اخلط يف الترسل واملكاتبة والبالغة يف املخا

احلكم تقلد القضاء باألنبار، وهيت، وطريق الفرات، من قبل املوفق باهللا الناصر لدين اهللا، يف سنة ست 
وسبعني ومائتني، مث تقلد للناصر دفعة أخرى، مث تقلد للمعتضد، مث تقلد بعض كور اجلبل للمكتفي، يف 

ا، مث قلده املقتدر باهللا يف سنة ست وتسعني ومائتني بعد فتنة سنة اثنتني وتسعني ومائتني، ومل خيرج إليه
ابن املعتز القضاء مبدينة املنصور من مدينة السالم، وطسوج قطربل ومسكن، واألنبار، وهيت، وطريق 

الفرات، مث أضاف له إىل ذلك بعد سنني القضاء بكور األهواز جمموعة، ملا مات قاضيها إذ ذاك حممد بن 
  . بوكيع، فمازال على هذه األعمال إىل أن صرف عنها يف سنة سبع عشرة وثالمثائةخلف، املعروف

كنت أحضر دار املقتدر : وحدث أبو نصر يوسف بن عمر ابن القاضي أيب عمر حممد بن يوسف قال
باهللا وأنا غالم حدث بالسواد مع أيب احلسني، وهو يومئذ قاضي القضاة، فكنت أرى يف بعض املواكب 

ا جعفر حيضر بالسواد، فإذا رآه أيب عدل إىل موضعه فجلس عنده، فيتذاكران الشعر واألدب القاضي أب
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والعلم، حىت جيتمع عليهما من اخلدم عدد كثري، كما جيتمع على القصاص استحساناً ملا جيري بينهما، 
لبيت خبالف هذه إين أحفظ هذا ا: فسمعته يوماً وقد أنشد بيتاً ال أذكره اآلن، فقال له أيب أيها القاضي

اسكت، أيل تقول هذا؟ أنا أحفظ لنفسي من شعري مخسة : الرواية، فصاح عليه صيحة عظيمة وقال
  .عشر ألف بيت، وأحفظ للناس أضعاف ذلك وأضعافه وأضعافه، يكررها مراراً

 أيل تقول هذا؟ وأنا أحفظ من شعري نيفاً: قال له هات: ويف رواية ابن عبد الرحيم عن التنوخي قال

وحدثين : قال. فاستحىي أيب منه لسنه وحمله وسكت: وعشرين ألف بيت، سوى ما أحفظه للناس، قال
كنت مع أيب يف جنازة بعض أهل بغداد : القاضي أبو طالب حممد ابن القاضي أيب جعفر ابن البهلول قال

 ويسليه، من الوجوه، وإىل جانبه يف احلق جالس أبو جعفر الطربي، فأخذ أيب يعظ صاحب املصيبة
وينشده أشعاراً، ويروي له أخباراً، فداخله الطربي يف ذلك، وذئب معه، مث اتسع األمر بينهما يف 

املذاكرة، وخرجا إىل فنون كثرية من األدب والعلم استحسنها احلاضرون، وعجبوا منها، وتعاىل النهار 
اليوم يف املذاكرة من هو؟ أترعفه؟ هذا الشيخ الذي داخلنا : وافترقنا، فلما جعلت أسري خلفه قال يا بين

إنا هللا، ما : هذا أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، فقال: فقلت: فقلت يا سيدي كأنك مل تعرفه؟ فقال ال
أال قلت يل يف احلال، فكنت أذاكره غري تلك : كيف يا سيدي؟ فقال: أحسنت عشريت يا بين، فقلت

ومضت :  صنوف من العلم، وما ذاكرته حبسبها، قالاملذاكرة، هذا رجل مشهور باحلفظ، واالتساع يف
قليالً قليالً أيها : على هذا مدة، فحضرنا يف حق آلخر وجلسنا، وإذ بالطربي يدخل إىل احلق، فقلت له

فأومأ إليه باجللوس عنده، فعدل إليه، فأوسعت له : القاضي، هذا أبو جعفر الطربي قد جاء مقبالً، قال
 أيب جياريه، فكلما جاء إىل قصيدة ذكر الطربي منها أبياتاً، قال أيب هاا يا أبا حىت جلس إىل جنبه، وأخذ

فما سكت أيب يومه ذاك إىل الظهر، وبان : جعفر، فرمبا تلعثم، فيمر أيب يف مجيعه، حىت سبقه، قال
  .اآلن شفيت صدري: للحاضرين تقصري الطربي، مث قمنا، فقال يل أيب

    

النحو على مذهب الكوفيني، حدث أبو علي التنوخي، حدثين أبو احلسني وأليب جعفر هذا كتاب يف 
علي بن هشام ابن عبد اهللا، املعروف بابن أيب قرياط، كاتب ابن الفرات، وأبو حممد عبد اهللا بن علي 

كنا مع : ذكويه، كاتب نصر القشوري، وأبو الطيب حممد بن أمحد الكلوذاين كاتب ابن الفرات، قالوا
بن الفرات، يف دار املقتدر، يف وزارته الثانية، يف يوم اخلميس خلمس ليال بقني من مجادى أيب احلسن 

اآلخرة من سنة إحدى عشرة وثالمثائة، وقد استحضر ابن قليجة رسول علي بن عيسى إىل القرامطة يف 
كاتبوه يلتمسون وزارته األوىل، فواجه علي بن عيسى يف الس حبضرتنا بأنه وجه إىل القرامطة مبتدئاً، ف

أي ابن "منه املساحي والطلق وعدة حوائج، فأنفذ مجيع ذلك إليهم، وأحضر ابن الفرات معه خطه، 



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  114  

يف نسخة أنشأها ابن ثوابة إىل القرامطة، جواباً عن كتام إليه، وقد أصلح علي بن عيسى فيها " عيسى
نني، وخمالفتكم إمجاع املسلمني، خبطه، ومل يقل إنكم خارجون عن ملة اإلسالم بعصيانكم أمري املؤم

وشقكم العصا، ولكنكم خارجون عن مجلة أهل الرشاد والسداد، وداخلون يف مجلة أهل العناد والفساد، 
وحيك تقول القرامطة مسلمون؟ واإلمجاع قد وقع على أم أهل : فهجن ابن الفرات علياً بذلك، وقال

 وهو الذي إذا طلي به البدن أو غريه مل تعمل فيه ردة، ال يصلون وال يصومون، وتوجه إليهم بالطلق
أردت ذا املصلحة، واستعادم إىل الطاعة بالرفق وبغري حرب، فقال ابن الفرات أليب عمر : النار، قال

ما عندك يف هذا يا أبا عمر؟ اكتب به، فأفحم، وجعل مكان ذلك أن أقبل على علي بن عيسى : القاضي
فرأيت علي بن عيسى وقد حدق : مبا لو أقر به إمام ملا وسع الناس طاعته، قاليا هذا، لقد أقررت : فقال

إليه حتديقاً شديداً، لعلمه بأن املقتدر يف موضع يقرب منه، حبيث يسمع الكالم وال يراه احلاضرون، 
 قد غلط غلطاً وما عندي غري ذلك،: فاجتهد ابن الفرات بأيب عمر أن يكتب خبطه شيئاً فلم يفعل، وقال

فأخذ خطه بالشهادة عليه بأن هذا كتابه، مث أقبل على أيب جعفر أمحد بن إسحاق بن البهلول القاضي، 
إن أذن الوزير أن أقول ما عندي فيه على شرح قلته، قال : ما عندك يا أبا جعفر يف هذا؟ فقال: فقال
بهما إىل القرامطة يف صح عندي أن هذا الرجل وأومأ إىل علي بن عيسى، افتدى بكتابني كت: قال: افعل

وزارته األوىل ابتداء وجواباً ثالثة آالف رجل من املسلمني، كانوا مستعبدين، وهم أهل نعم وأموال، 
فرجعوا إىل أوطام ونعمهم، فإذا فعل اإلنسان مثل هذا الكتاب على جهة طلب الصلح، واملغالطة للعدو 

إذا مل يصح عنده كفرهم : قرامطة مسلمون؟ قالفما عندك فيما أقر به أن ال: مل جيب عليه شيء، قال
وكاتبوه بالتسمية هللا مث الصالة على رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، وانتسبوا إىل أم مسلمون، وإمنا 
ينازعون يف اإلمامة فقط مل يطلق عليهم الكفر، قال فما عندك يف الطلق ينفذ إىل أعداء اإلمام؟ فإذا طلي 

 تعمل فيه النار، وصاح ا كاملنكر على أيب جعفر، فأخربين، فأقبل ابن البهلول على به البدن أو غريه مل
أنفذت الطلق الذي هذه صفته إىل القرامطة؟ فقال علي بن عيسى ال، فقال ابن : علي بن عيسى فقال له

 هذا رسولك وثقتك ابن قليجة، قد أقر عليك بذلك، فلحق علي بن عيسى دهشة فلم يتكلم،: الفرات

فقال ابن الفرات أليب جعفر بن البهلول، احفظ إقراره بابن قليجة ثقته ورسوله، وقد أقر عليه بذلك، 
فهو ثقته بإنفاذه إياه، : ال يسمى هذا مقراً، هذا مدع، وعليه البينة، فقال ابن الفرات: أيها الوزير: فقال
أنت وكيله، وحمتج عنه؟، : ابن أيب جعفرإمنا وثقه يف محل كتاب، فال يقبل قوله عليه يف غريه، فقال : قال

 ملا - أيده اهللا، -ال، ولكين أقول احلق يف هذا الرجل، كما قلته يف حق الوزير : لست إال حاكماً، فقال
 مبا هو أعظم من هذا الباب، - أعزه اهللا -أراد حامد بن العباس يف وزارته ومن ضامه احليلة على الوزير 

 مصيباً يف هذا الوقت، فسكت ابن الفرات، والتفت إىل علي بن عيسى فإن كنت مل أصب حينئذ فلست
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أيها الوزير، أنا قرمطي؟ أنا قرمطي؟ يعرض به، وذكر قصة : أقرمطي؟ فقال له علي بن عيسى: وقال
  .طويلة، ليست من خرب ابن البهلول يف شيء

فر أمحد بن إسحاق بن دخلت مع أيب إىل أيب جع: وحدث أبو احلسن علي بن هشام بن أيب قرياط قال
    : البهلول عقيب عيد لنهنئه به، وتطاول احلديث، فقال له أيب

 إىل حمبسه، يعين ابن الفرات، ألنه هو كان الوزير إذ ذاك الوزارة - أيده اهللا -قد كنت أكاتب الوزير 
واالعتداد به، وهو على شكر القاضي : الثالثة، وأعرفه ما عليه القاضي من مواالته من كذا وكذا، واآلن

ليس خيفى علي : فلما مسع ذلك فرق الغلمان، ومن كان يف جملسه من أصحابه حىت خال، وقال: قال
التغري يف عني الوزير، وإن كان مل ينقصين من رتبة وال عمل، وباهللا أحلف، لقد لقيت حامد بن العباس 

هذا األمر لك ولولدك، وسيبني لك ما : باملدائن ملا جيء به للوزارة، فقام يل يف حراقته قائماً، وقال يل
أفعله يف زيادتك، من األعمال واألرزاق، مث لقيته يوم اخللع عليه بعد لبسه إياها فتطاول، فلما فعلت به يف 

 ما فعلته حبضرة أمري املؤمنني عاداين، وصار ال يعريين طرفه، وتعرضت منه لكل - أيده اهللا -أمر الوزير 
حىت أراح اهللا منه بتفرد علي بن عيسى باألمور، واشتغاله هو بالضمان، وسقوط بلية، فكنت خائفاً له 

 ذنب يوجب انقباضه، إال أين أديت الوديعة اليت - أيده اهللا -حاجتنا إىل لقائه، ومايل إىل هذا الوزير 
. ذبكانت له عندي، وباهللا لقد وريت عن ذكرها جهدي، ودافعت مبا يدافع به مثلي، ممن ال ميكنه الك

فلما جاء ابن محاد كاتب موسى بن خلف وأقر ا، وأحضر الدليل بإحضار املرأة اليت محلتها، مل أجد بداً 
عن أدائها، وقد فعل مثلي أبو عمر يف الوديعة اليت كانت له عنده، إال أن أبا عمر فعل ما قد علمته من 

من عنده يف أكياس ختمها به، حيلة، بشراء فص بنصف درهم، نقش عليه علي بن حممد، ووضع ماالً 
وديعتك عندي حباهلا، وإمنا غرمت ما أديت عنك من مايل، وأراد التقرب إليه ففعل هذا، : وقال للوزير

وأنت تعلم فرق ما بيين وبني أيب عمر يف كثرة املال، فأريد أن حتل سخيمته، وتستصلح يل نيته، وتذكره 
: فقال له أيب. فة، ذلك، وإن مثل ذلك ال ينسى بتجن ال يلزمحبقي القدمي عليه، ومقامي له بني يدي اخللي

 أن - أعزه اهللا -أنا أفعل وال أقصر، وقد اختلفت األخبار علينا فيما جرى ذلك اليوم، فإن رأى القاضي 
كنت أنا، وأبو عمرو علي بن عيسى، وحامد بن العباس، حبضرة : فقال أبو جعفر. يشرحه يل، فعل

 وحمب ملكروهه، إذ حضر حامد - أيده اهللا، - خواصه، وكلهم منحرف عن الوزير اخلليفة مع مجاعة من
الرجل اجلندي الذي ادعى أنه وجده راجعاً من أردبيل إىل قزوين، مث إىل إصبهان مث إىل البصرة، فإنه أقر 

ني بطربستان، له عفواً أنه رسول ابن الفرات إىل ابن أيب الساج، يف عقد اإلمامة لرجل من الطالبيني املقيم
ليقويه ابن أيب الساج، ويسريه إىل بغداد، ويعاونه ابن الفرات ا، وأنه خمرب أنه تردد يف ذلك دفعات، 

وخاطبه حبضرة اخلليفة يف أن يصدق عما عنده يف ذلك، فذكر الرجل مثل ما أخرب به عنه حامد، 
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ين يدعونه إىل الطالبيني، وأنه ووصف أن موسى بن خلف كان يتحري البن الفرات، ألنه من الدعاة الذ
كان ميضي يف وقت من األوقات إىل ابن أيب الساج يف شيء من هذا، فلما استتم اخلليفة مساع هذا 

لئن كان فعل : ما عندك فيمن فعله هذا؟ فقال: الكالم، اغتاظ غيظاً شديداً، وأقبل على ابن عمر وقال
باملسلمني مجيعاً، واستحق لذا كلمة عظيمة ال أحفظها، ذلك، لقد أتى أمراً فظيعاً، وأقدم على أمر يضر 

وتبينت يف علي ابن عيسى كراهية ملا جرى، واإلنكار للدعوى، والطنر مبا قيل فيها، : قال أبو جعفر
إن رأى أمري : ما عندك يا أمحد فيمن فعل هذا؟ فقلت: فقويت بذلك نفسي، وأقبل اخلليفة علي فقال

ألن اجلواب رمبا أغضبت به من أنا حمتاج إىل رضاه، أو خالف ما : ومل؟ فقلتفقال . املؤمنني أن يعفيين
يأيها الذين "اجلواب ما قال اهللا تعاىل، : البد أن جتيب، فقلت: يوافقه من ذلك ويهواه، ويضر يب، فقال

 هذا يا ومثل" آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمني
أمري املؤمنني ال يقبل فيه خرب واحد، والتمييز مينع من قبول مثل هذا على ابن الفرات، أتراه يظن به أنه 
رضي أن يكون تابعاً البن أيب الساج؟، ولعله ما كان يرضى وهو وزير أن يستحجبه، مث أقبلت على 

يه من دخوهلا، البد أن تكون صف يل أردبيل، عليها سور أم ال؟ فإنك على ما تدع: الرجل فقلت له
كاتب ابن أيب : عارفاً ا، واذكر لنا صفة باب دار اإلمارة، هل هو حديد، أم خشب؟ فتلجلج، فقلت له

ملا : الساج بن حممود ما امسه؟ وما كنيته؟ فلم يعرف ذلك، فقلت له فأين الكتب اليت معك؟ فقال
    أحسست بأين قد وقعت يف أيديهم رميت ا، 

يا أمري املؤمنني، هذا جاهل متكسب، : فأقبلت على اخلليفة وقلت: من أن توجد معي فأعاقب، قالخوفاً 
قد قلت هذا للوزير فلم يقبل قويل، : مدسوس من قبل عدو غري حمصل، فقال علي بن عيسى مؤيداً يل

حلرمي، وعدل وليس يهدد هذا فضالً عن أن يرتل به مكروه إال أقر بالصورة، فأقبل اخلليفة على نذير ا
حبقنا عليك ملا ضربته مائة مقرعة أشد . عن أن يأمر نصراً احلاجب بذلك، ملا يعرفه بينه وبني ابن الفرات

إال : ال: الضرب، إىل أن يصدق عن الصورة، فعدي بالرجل عن حضرة اخلليفة ليبعد ويضرب، فقال
نات، وكذبت، واهللا ما غدرت، وضمنت يل الضما: ههنا، فضرب بالقرب منه دون العشرة، فصاح

دخلت أردبيل قط، فطلب نزار بن حممد الضيب أبو معد، وكان صاحب الشرطة وقد انصرف، فقال 
وقع إليه بأن يضرب هذا مائة سوط، ويثقله باحلديد، وحيبس يف املطبق، فواهللا : اخلليفة لعلي بن عيسى

اقاً، وخرجنا وجلسنا يف دار نصر لقد رأيت حامداً وقد كاد يسقط اخنذاالً وانكساراً ووجداً وإشف
احلاجب، وانصرف حامد، وأخذ علي ابن عيسى ينظر يف احلوائج، وأخر أمر الرجل، فقال له حاجبه ابن 

إنه وإن كان قد جهل، فقد غمين ما حلقه خوفاً من : قد وجه نذير باملضروب املتكذب فقلت له: عبدوس
 أجر، - لعنه اهللا -ما يف هذا : أو بعضه أجرت، فقالأن أكون سببه، فإن أمكنك أن تسقط عنه املكروه 
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ولكن أقتصر على مخسني مقرعة، وأعفيه من السياط، مث وقع بذلك إىل نزار وانصرفنا، فصار حامد من 
  .أعدى الناس يل

حدثين القاضي أبو القاسم التنوخي، وله بأمره اخلربة التامة، ملا جيمعهما من النسب : وقال ابن عبد الرحيم
كان أبو عفر من جلة الناس وعظمائهم وعلمائهم، وتقلد قضاء األنبار، وهيت، :  الصناعة، قاليف

والرحبة، وطريق الفرات، يف أيام املعتمد بعد كتبة املوفق أيب أمحد، سنة سبعني ومائتني، وأقام يليها إىل 
 جدي أبو القاسم علي سنة ست عشرة وثالمثائة، وأضيف له غليها األهواز وكورها السبع، وخلفه عليها

بن حممد التنوخي، يف سنة إحدى عشرة وثالمثائة، وقلده ماه الكوفة، وماه البصرة، مضافات إىل ما تقدم 
ذكره، مث رد عليه مدينة املنصور وطسوج مسكن، وقطربل بعد فتنة ابن املعتز يف سنة ست وتسعني 

مثائة، وأسن وضعف، فتوصل أبو احلسني ومائتني، ومل يزل على هذه الواليات إىل سنة ست عشرة وثال
وقيل إن الناس سلموا عليه بالقباء إمياء إىل . األشناين إىل أن ويل قضاء املدينة، فكانت له أحاديث قبيحة

البغاه، وكان إليه احلسبة ببغداد، فصرف يف اليوم الثالث، وأعيد العمل إىل أيب جعفر، فامتنع من قبوله، 
أحب أن يكون بني الصرف والقرب فرجة، وال أنزل من : يع ما كان إليه، وقالفرفع يده عن النظر يف مج

  .القلنسوة إىل احلفرة، وقال يف ذلك

  ء وأقبلت أسمو إلى اآلخرة  القضاء ألهل القضا تركت

 فقد نلت منه يداً فاخرة ء  يك فخراً جليل الثنا فإن

    

  فال خير في إمرة وازرة  كان وزراً فأبعد به وإن

ما كنت ألحتملها حياً وميتاً، وقد خدم : فابذل شيئاً حىت يرد العمل إىل ابنك أيب طالب، فقال: فقيل له
ابين السلطان، وواله األعمال، فإن استوثق خدمته قلده، وإن مل يرتض مذاهبه صرفه، وهذا يفتضح وال 

  : خيفى، وأنشدهم

   يخفى؟بسوء وقالت يا أبي ما الذي  همت بنت لقمان مرة يقولون

 ولم تمدد لمنكرة كفا عليه  لها ما ال يكون، فأمسكت فقال

 مصاريع أبواب، ولو بلغت ألفا  كل مستور يغلق دونه وما

 لم يعدم الذم والقذفا وربتما  والصائن العرض سالم بمستتر،

 يلبث الزور المفكك أن يطفا وال  على أن أثواب البرئ نقية
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وكان أبو جعفر يقول الشعر تأدباً وتطرباً، : له أم متثل به؟ قال التنوخيولست أعلم، هذا الشعر : قال
وما علمت أنه مدح أحداً بشيء منه، وله قصيدة طردية مزدوجة طويلة، ومحل الناس عنه علماً كثرياً، 

  .ومن شعره

 الحبر في لفق الثياب لصوق  العيب يلصق بالمعالي رأيت

   السواد على اإلهابكما يخفى  في الدنئ فال تراه ويخفى

  : وله يف الوزير ابن الفرات

 النصح أيما إبثاث بثه  لهذا الوزير قول محق قل

  وطالق البتات عند الثالث  تقلدتها ثالثاً ثالثاً قد

  : وله أيضاً: وكان األمر على ما قاله، فإن ابن الفرات قتل بعد الوزارة الثالثة يف حمبسه

  فما أذوق العيش إال كالصبر  رالدنيا وقد ولى العم أقبلت

 لدينا لو تئوب ما يسر القت  أيام الصبا إذ تعتكر هللا

  : وله أيضاً

 أن تبغى يداه فيبخال مخافة  ويجزع من تسليمنا فيردنا

  فنقنع بالبشر الجميل ونرحال  وما ضره لو أن أجاب ببشره

  : وله أيضاً

  ال إلى الحزنحيران ال يهتدي إ  أورثتها فرقة دنفاً وحرقة

 قلبه شغل عن سائر البدن في  جسمه شغل عن قلبه وله في

  : وله أيضاً

 وسادسها قد نما وخمساً  الثمانين أفنيتها أبعد

 كاد دينك أن يكلما لقد  ترجى الحياة وتسعى لها؟

  : وله أيضاً

  وقد جزت الثمانينا؟  كم تخدم الدنيا إلى

 انينافقد فقت المج  لم تك مجنوناً لئن
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دخل على القاضي أمحد بن إسحاق بن البهلول أبو : وقد ذكر أبو عبيد اهللا ابن بشران يف تارخيه قال
ارتفع يا أبا حفص، فقال له بعض من حضر هو أبو القاسم، : القاسم عمر بن شاذان اجلوهري فقال له

  : فأنشأ ابن البهلول يقول

 اء وال الوداكريم فلم أنس اإلخ  ننسي األيام كنية صاحب فإن

 أنت لم تحدث إخاء وال عهدا إذا  ولكن رأيت الدهر ينسيك ما مضى

  أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد

    

إن أمحد بن : بديع الزمان اهلمذاين، أبو الفضل، قال أبو شجاع شريويه بن شهردار يف تاريخ مهذان
زمان، سكن هراة، روى عن أيب احلسني احلسني ابن حيىي بن سعيد بن بشر أبا الفضل، امللقب ببديع ال

أمحد بن قارس بن زكريا، وعيسى بن هشام األخباري، وكان أحد الفضالء والفصحاء، متعصباً ألهل 
احلديث والسنة، ما أخرجت مهذان بعده مثله، وكان من مفاخر بلدنا، روى عنه أخوه أبو سعد بن 

: وتويف يف سنة مثان وتسعني وثالمثائة: ابوري، قالالصفار، والقاضي أبو حممد عبد اهللا بن احلسني النيس

قال شريويه وحممد بن احلسني ابن حيىي بن سعيد بن بشر الصفار الفقيه أبو سعد أخو بديع الزمان أيب 
الفضل أمحد بن احلسني بن حيىي ألبيه وأمه مفيت البلد، روى عن ابن الل، وابن تركان، وعبد الرمحن 

وأدركته، ومل يقض يل : ن احلسني الفراء، وابن جائحان، وذكر مجاعة وافرة، قالاإلمام، وأيب بكر حممد ب
جن يف آخر عمره إىل أن مات، : عنه السماع، وكان يف احلديث ثقة، ويتهم مبذهب األشعرية، ويقال

كان يعرف الرجال، واملتون، ولد يف ثالث عشر مجادى اآلخرة، سنة مثان : ومسعت بعض أصحابنا يقول
 وثالمثائة، ومات ومل يذكره وذكره الثعاليب يف سنة مثان وتسعني وثالمثائة، وكذا قال أبو نصر ومخسني

وقد رأيت ذكر البديع يف عدة تصانيف من : عبد الرمحن بن عبد اجلبار الفامي يف تاريخ هراة، قال املؤلف
كتب عنه، فنقلت خربه كتب العلماء، فلم يستقص أحد خربه أحسن مما اقتصه الثعاليب، وكان قد لقيه و

    : من كتابه، وخلصته من بعض سجعه، قال

بديع الزمان، ومعجزة مهذان، ونادرة الفلك، وبكر عطارد، وفرد الدهر، وغرة العصر، ومل نر نظريه يف 
الذكاء، وسرعة اخلاطر، وشرف الطبع، وصفاء الذهن، وقوة النفس، ومل ندرك نظريه يف طرف النثر 

أنه كان ينشد الشعر مل يسمعه قط، . ونكته، وكان صاحب عجائب وبدائع، فمنهاوملحه وغرر النظم 
وهو أكثر من مخسني بيتاً إال مرة واحدة، فيحفظها كلها، ويؤديها من أوهلا إىل آخرها، ال خيرم حرفاً، 
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هر وينظر يف األربعة واخلمسة األوراق، من كتاب مل يعرفه ومل يره، نظرة واحدة خفيفة مث يهذها عن ظ
قلبه هذا، ويسردها سرداً، وهذا حاله يف الكتب الواردة وغريها، وكان يقترح عليه عمل قصيدة، وإنشاء 

رسالة، يف معىن بديع، وباب غريب، فيفرغ منها يف الوقت والساعة، وكان رمبا كتب الكتاب املقترح 
شح لقصيدة الفريدة من عليه، فيبتدئ بآخره، مث هلم جرا إىل أوله، وخيرجه كأحسن شيء وأملحه، ويو

قوله، بالرسالة الشريفة من إنشائه، فيقرأ من النظم النثر، ويروي من النثر النظم، ويعطى القوايف الكثرية، 
فيصل ا األبيات الرشيقة، ويقترح عليه كل عويص وعسري من النظم والنثر، فريجله أسرع من الطرف، 

 عفو الساعة، وفيض اليد، ومسارقة القلم، ومسابقة اليد على ريق مل يبلعه، ونفس ال يقطعه، وكالمه كله
للفم، وكان يترحم ما يقترح عليه من األبيات الفارسية، املشتملة على املعاين الغريبة، باألبيات العربية، 

فيجمع فيها بني اإلبداع واإلسراع، إىل عجائب كثرية ال حتصى، ولطائف تطول أن تستقصى، وكان مع 
ة، حسن العشرة، وفارق مهذان سنة مثانني وثالمثائة وهو يف مقتبل الشبيبة، غض ذلك مقبول الصور

احلداثة، وقد درس على أيب احلسن فارس، وأخذ عنه مجيع ما عنده، واستنفد علمه، وورد حضرة 
الصاحب ابن عباد، فتزود من مثارها، وحسن آثارها، مث قدم جرجان، واقام ا مدة، على مداخلة 

 والتعيش يف أكنافهم، واختص بالدهخداه أيب سعيد حممد بن منصور، ونفقت بضاعته لديه، اإلمساعيلية،
وتوفر حظه من عادته املعروفة، يف إسداء اإلفضال على األفاضل، وملا أراد ورود نيسابور أعانه مبا سريه 

ربعمائة مقامة، حنلها إليها، فوردها يف سنة اثنتني وتسعني وثالمثائة، ونشر ا بزه، وأظهر طرزه، وأملى أ
أبا الفتح اإلسكندري يف الكدية وغريها، وضمنها ما تشتهي األنفس، وتلذ األعني، مث شجر بينه وبني 

األستاذ أيب بكر اخلوارزمي ما كان سبباً هلبوب ريح اهلمذاين، وعلو أمره، إذ مل يكن يف احلساب أن أحداً 
ين ملباراته، وجرت بينهما مقامات، ومبادهات من العلماء ينربي ملساجلذته، فلما تصدى اهلمذا

ومناظرات، وغلب قوم هذا، وغلب آخرون ذاك، طار ذكر اهلمذاين يف اآلفاق، وشاع ذكره يف األفاق، 
ودرت له أخالف الرزق، فلما مات اخلوارزمي خالله اجلو، وتصرفت به أحوال مجيلة، وأسفار كثرية، 

 بلدة إال دخلها، وجىن مثرها، وال ملك وال أمري وال وزير إال ومل يبق من بالد خراسان وسجستان وغزنة
واستمطر بنوئه، وسرى يف ضوئه، فحصلت له نعمة حسنة، وثروة مجيلة، وألقى عصاه راة، فاختذها دار 

قراره، وصاهر ا أبا علي احلسني بن حممد اخلشنامي، وهو الفاضل الكرمي األصيل، وانتظمت أحواله 
تىن مبعونته ضياعاً فاخرة، وحني بلغ أشده وأرىب على أربعني سنة، ناداه اهللا فلباه، وفارق مبصارهرته، واق

  .دنياه، يف سنة مثان وتسعني وثالمثائة

أنا لقرب األستاذ، : وهذا أول ما كاتبه به: من رقعة كتبها إىل اخلوارزمي: وهذا أمنوذج من رسائله فصل
رتياح للقائه، كما انتفض العصفور بلله القطر، ومن االمتزاج كما طرب النشوان مالت به اخلمر، ومن اال
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بوالئه، كما التقت الصهباء والبارد العذب، ومن االبتهاج مبزاره، كما اهتز حتت البارح الغصن الرطب، 
 يف خدمته قلمي عن قدمي، ويسعد برؤيته - أيد اهللا الشيخ -يعز علي أن ينوب ": ومن رقعة إىل غريه"

  ولكن ما احليلة؟ والعوائق مجة، .  وصويل، ويرد مشرع األنس به كتايب، قبل ركايبرسويل، دون

إدراك النجاح  أن أسعى ولي وعلي س علي  

وقد حضرت داره، وقبلت جداره، وما يب حب احليطان، ولكن شغف بالقطان، وال عشق اجلدران، 
  .ولكن شوق إىل السكان

  : أهل بغداد، ومعناه عندهم غري ذلك كقولهوقال البديع، وأراد التحميض كما يقول 

 ما فيها من األعراض أبتاع  دخلت ديار فارس مرة ولقد

  لهفي على ذاك الزمان الماضي  فسا فيها رجال سادة فإذا

    

فالسامع يرى أنه أراد فسا مدينة بفارس، اليت منها أبو علي الفسوي النحوي، وإمنا أراد فسا من الفسو، 
  .يها يريد به اللحيةوالضمري يف ف

: وذكره أبو إسحاق احلصري يف كتاب زهر اآلداب، وقد ذكر أبا الفضل اهلمذاين بديع الزمان فقال

وهذا اسم وافق مسماه، ولفظ طابق معناه، كالمه غض املكاسر، أنيق اجلواهر، يكاد اهلواء يسرقه لطفاً، 
  .واهلوى يعشقه ظرفاً

 دريد األزدي أغرب بأربعني حديثاً، وذكر أنه استنبطها من ينابيع وملا رأى أبا بكر حممد بن احلسن بن
صدره، وانتخبها من معادن فكره، وأبداها لألبصار والبصائر، وأهداها إىل األفكار والضمائر، يف معارض 
حوشية، وألفاظ عنجهية فجاء أكثرها تنبو عن قبوله الطباع، وال ترفع له حجب األمساع، وتوسع فيها إذ 

لفاظها ومعانيها يف وجوه خمتلفة، وضروب منصرفة، عارضه بأربعمائة مقامة يف الكدية تذوب صرف أ
ظرفاً، وتقطر حسناً، ال مناسبة بني املقامتني لفظاً وال معىن، عطف مساجلتها، ووقف مناقلتها بني 

، ويتنافثان رجلني، مسى أحدمها عيسى بن هشام، واآلخر أبا الفتح اإلسكندري، وجعلهما يتهاديان الدر
السحر، يف معان تضحك احلزين، وحترك الرصني، وتطالع منها كل طريفة، وتوقف منها على كل لطيفة، 

ورمبا أفرد بعضهما باحلكاية، وخص أحدمها بالرواية، وقد ذكره أبو نصر عبد الرمحن بن عبد اجلبار 
  .الفامي يف تاريخ هراة من تأليفه

  : وأنشد للبديع

 لم أخرج" أن"وعز علي  غيري  اء ركابهاألمير ومن ور خرج
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 يكتليني أم أصيح بنذغجي؟؟؟ أم  ال أدري أأدعو طغمشي أصبحت

  أم أدهمي أم أشهبي أم ديزجي؟؟؟  ال أدري أأركب أبرشي وبقيت

 السماء إلى ذراها ألتجي إال  سيد األمراء مالي خيمة يا

 دجيوجنح الليل مطرح هو كمى  كنفي بعيري إن ظعنت ومفرشي

مل ال تدمي اجلود بالذهب، كما تدميه باألدب؟ : وكتب بديع الزمان إىل مستميح عاوده مراراً، وقال له
مثل اإلنسان يف اإلحسان، مثل األشجار يف اإلمثار، وسبيل من ابتدأ باحلسنة، : عافاك اهللا: فكتب البديع

 فؤادي ويدي، أما اليد فتولع أن يرفه إىل السنة، وأنا كما ذكرت ال أملك عضوين من جسدي، ومها
باجلود، وأما الفراد فيتعلق بالوفود، ولكن هذا اخللق النفيس، ال يساعده إال الكيس، وهذا اخللق الكرمي، 
ال حيتمله إال الكرمي، وال قرابة بني األدب والذهب، فلم مجعت بينهما؟ واألدب ال ميكن ثرده يف قصعة، 

ي بالطباخ، أن يطبخ يل من جيمية الشماخ لوناً فلم يفعل، وال صرفه يف مثن سلعة، قد جهدت جهد
وبالقصاب، أن يذبح أدب الكتاب فلم يقبل، وأنشدت يف احلمام، ديوان أيب متام، فلم ينجع، ودفعت إىل 
احلجام، مقطعات اللجام، فلم يأخذ، واحتيج يف البيت، إىل شيء من الزيت، فأنشدت ألفاً ومائيت بيت، 

لم يغن، ودفعت أرجوزة العجاج، يف توابل السكباج، فلم ينفع، وأنت مل نقنع، فما من شعر الكميت، ف
أصنع؟ فإن كنت حتسب اختالفك غلي، إفضاالً منك علي، فراحيت، أال تطرق ساحيت، وفرجي، أال جتي، 

وحدث أبو احلسن بن أيب القاسم البيهقي صاحب كتاب وشاح الدمية، وقد ذكر أبا بكر : وللسالم
مي وقد رمي حبجر البديع اهلمذاين، يف سنة ثالث ومثانني وثالمثائة وأعان البديع اهلمذاين قوم من اخلوارز

وجوه نيسابور، كانوا مستوحشني من أيب بكر، فجمع السيد نقيب السيادة بنيسابور أبو علي بينهما، 
ر أبو بكر مع مجاعة من وأراده على الزيارة، وداره بأعلى ملقاباذ فترفع، فبعث غليه السيد مركوبه، فحض

إمنا دعوناك لتمأل الس فوائد، وتذكر األبيات الشوارد، واألمثال الفوارد، : تالمذته، فقال له البديع
ونناجيك فنسعد مبا عندك، وتسألنا فتسر مبا عندنا، ونبدأ بالفن الذي ملكت زمامه، وطار به صيتك، 

خترت، والبديهة إن نشطت، فهذه دعواك، اليت متأل وهو احلفظ إن شئت، والنظم إن أردت، والنثر إن ا
: منها فاك، فأحجم اخلوارزمي عن احلفظ لكرب سنه، ومل جيل يف النثر قداحاً، وقال أبادهك، فقال البديع

  ".قال بل ألقوا: "أقول لك ما قال موسى للسحرة: األمر أمرك يا أستاذ، فقال له اخلوارزمي

  : فقال البديع

 أن يكون مطيعه في فكه من   ومصاعداأصعب مذهباً الشعر

  فانظر إلى بحر القريض وفلكه  والنظم بحر والخواطر معبر



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  123  

    

 أذن اإلمتحان لعركه عرضت  فمتى تراني في القريض مقصراً

وهذه أبيات كثرية، فيها مدح الشريف أيب علي واملفاخرة، وجني اخلوارزمي، فقال اخلوارزمي : قال
  .كن ما أبرزها من الغالفول: أيضاً أبياتاً

فقال هلما الشريف، . أما تستحي أن يكون السنور أعقل منك، ألنه جيعر فيغطيه بالتراب: فقال له البديع
  : أرق على أرق ومثلي يأرق فابتدأ أبو بكر وكان إىل الغايات سباقاً، وقال: انسجا على منوال املتنيب

 ي تتقلقفأراك عند بديهت  ابتدهت بديهة يا سيدي فإذا

 بالترهات تمخرق متموهاً  مالي أراك ولست مثلي في الورى

قبل اهللا عذرك، لكن رفقت بني : هذا كما جييء، ال كما جيب، فقال البديع: ونظم أبياتاً مث اعتذر، فقال
  : قافات خشنة، كل قاف كجبل قاف، فخذ اآلن جزاء عن قرضك، وأداء لفرضك

 فإن أخاك حي يرزق واخرس  أبا بكر فزندك أضيق مهالً

  جربت نار معرتي هل تحرق؟  أحمقا وكفاك تلك فضيحة يا

ال نزال نصفعك حىت ينصرف وتنصرف : ال جيوز فإنه ال ينصرف فقال البديع: يا أمحقا: فقال له أبو بكر
معه، وللشاعر أن يرد ما ال ينصرف، وإن شئت قلت يا كودنا مث قولك يف البيت يا سيدي، مث قلت 

:  مدحت أم قدحت؟ فإن اللفظني ال يركضان يف حلبة فقال هلما الشريف قوالً على منوال املتنيبتتقلق

  : أهالً بدار سباك أغيدها قال البديع

 ال تزال تكندها ومنة  يا نعمة ال تزال تجحدها

  .الكنود قلة اخلري ال الكفران: فقال أبو بكر

أنا : فقال له أبو بكر. ؟ أي لكفور"إلنسان لربه لكنودإن ا: "ما قرأت قوله تعاىل: فكذبه اجلمع وقالوا
اكتسبت بفضلي دية أهل مهذان، فما الذي اكتسبت أنت بفضلك؟ فقال له البديع أنت يف حرفة الكدية 

  : فقطعه الكالم، مث أنشد. أحذق، وباالستماحة أحرى وأخلق

  بقايا اللطم في الخد الرقيق  بنفسج عارضيه وشبهنا

  : فإن البيت على غري هذه الصيغة وهي: أنا أحفظ هذه القصيدة، فقال البديع أخطأت: يفال اخلوارزم

  بقايا الوشم في الوجه الصفيق  بنفسج عارضيه وشبهنا
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أنا أصفعك اليوم، وتضربين غداً، اليوم مخر، : واهللا ألصفعنك ولو بعد حني، فقال البديع: فقال له أبو بكر
  : روميوأنشد قول ابن ال. وغداً أمر

 كل سفيه يفوق  رأيت شيخاً سفيهاً

 وفوق الشبيه له  أصاب شبيهاً وقد

  : مث أنشد البديع

  إذا شئت القيت أمرًأ ال أشاكله  طول النوى دار غربة وأنزلني

 كان ذا عقل لكنت أعاقله ولو  حتى يقال سجية أخامقة

اجللوس، فنام القوم كعادم يف ضيافات فأمال النعاس الرؤوس، وسكنت األحلان والنفوس، وسلب الرقاد 
نيسابور، وأصبحوا فتفرقوا، وبعض القوم حيكم بلغبة البديع، وبعضهم حيكم بغلبة اخلوارزمي، وسعى 

الفضالء بينهما بالصلح ودخل عليه البديع واعتذر، وتاب واستغفر مما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقال له 
صحو، فعرض عليه اخلوارزمي اإلقامة عنده سحابة يومه، فأجابه بعد الكدر صفو، وبعد الغيم : البديع

البديع وأضافه اخلوارزمي، وكان بعض الرؤساء مستوحشاً من اخلوارزمي، وهيأ جممعاً يف دار الشيخ 
السيد أيب القاسم الوزير، وكان أبو القاسم فاضالً ملء إهابه، وحضر أبو الطيب سهل الصعلوكي، 

  : امل، فاستمال البديع قلب السيد أيب احلسني بقصيدة قاهلا يف مدائح أهل البيت أوهلاوالسيد أبو احلسني الع

  ن على معرسهم خيامه  معشراً ضرب الزما يا

مث حضر الس القاضي أبو عمر البسطامي، وأبو القاسم ابن حبيب، والقاضي أبو اهليثم، والشيخ أبو 
قهاء واملتصوفة، وحضر أبو نصر املاسرجسي مع أصحابه، نصر بن املرزبان، ومع اإلمام أيب الطيب الف

أنشدا على منوال : والشيخ أبو سعد اهلمذاين، ودخل مع اخلوارزمي جم غفري من أصحابه، فقيل هلما
  : قول أيب الشيص

 سواد قرونه ببياض ورمى  أبقى الزمان به ندوب عضاض

  : فابتدر اخلوارزمي فقال

  ا بالذي تقضي علينا راضأن  قاضياً ما مثله من قاض يا

  : منها

  ال بل بليت بناب ذئب غاض  بليت بشاعر متهتك ولقد
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فشهد عليه احلاضرون أنه قاله، فقال أبو . ما قلته: فقال أبو بكر. ذئب غاض: ما معىن قولك: فقال البديع
 يأكل الغضا، مث استنوق الذئب صار الذئب مجالً: الذي يأكل الغضا، فقال البديع: الذئب الغاضي: بكر

دخل الرئيس أبو جعفر، والقاضي أبو بكر احلريي والشيخ أبو زكريا والشيخ أبو الرشيد املتكلم، فقال 
  : قوالً على هذا النمط: الرئيس

  وانظر لمنظر أرضه وسمائه  الربيع لنا برونق مائه برز

 من نوره بل مائه وروائه  بين ممسك ومعنبر والترب

لو أن رجالً حلف : زمي على هذا النمط، فلما فرغ من إنشاده قال البديع للوزير والرئيسمث أنشد اخلوار
بالطالق أين ال أقول شعراً، مث نظم تلك األبيات اليت قاهلا اخلوارزمي، ال يقال نظرت لكذا، ويقال نظرت 

تها باملغنيات حني إىل كذا، وأنت قلت فانظر ملنظر، وشبهت الطري باحملصنات، وهذا تشبيه فاسد، مث شبه
  : قلت

 المغني شادياً بغنائه مثل  والطير مثل المحصنات صوادح

احملصنات كيف توصف بالغناء مث قلت كالبحر يف تزخاره، والغيث يف إمطاره، والغيث هو املطر، فقال 
: بالغيث املطر والسحاب، وصدقه احلاضرون، وأنكروا على اخلوارزمي، فقال اإلمام أبو الطي: البديع

اشهدوا أن الغلبة له، قال : علمنا أي الرجلني أفضل وأشعر؟ فقام البديع وقبل رأس اخلوارزمي ويده وقال
ذلك على سبيل االستهزاء، وتفرق الناس واشتغلوا بتناول الطعام، وأبو بكر ينطق عن كبد حرى والوزير 

ما : ألتركنك بني امليمات، فقال: ملكت فأسجح، فلما قام أبو بكر أشار إىل البديع وقال: يقول للبديع
ألتركنك بني : بني مهدوم، مهزوم، مغموم، حمموم، مرجوم، حمروم، فقال البديع: معىن امليمات؟ فقال

اهليام والسقام والسام والربسام واجلذام والسرسام، وبني السينات، بني منحوس، ومنخوس، ومنكوس، 
خ، ومفسوخ وممسوخ، وبني الباءات، بني ومعكوس، وبني اخلاءات، من مطبوخ، ومسلوخ، ومشدو

مغلوب، ومسلوب، ومصلوب، ومنكوب، فخرج البديع وأصحاب الشافعي يعظمونه بالتقبيل 
واالستقبال، واإلكرام واإلجالل، وما خرج اخلوارزمي حىت غابت الشمس، وعاد إىل بيته واخنذل اخنذاالً 

ل حىت خانه عمره، وذلك يف شوال سنة ثالث شديداً، وانكسف باله واخنفض طرفه، ومل حيل عليه احلو
وبديع الزمان أبو الفضل أمحد بن احلسني احلافظ، كان حيفظ : قال أبو احلسن البيهقي. ومثانني وثالمثائة

مخسني بيتاً بسماع واحد، ويؤديها من أوهلا إىل آخرها، وينظر يف كتاب نظراً خفيفاً، وحيفظ أوراقاً 
، فارق مهذان يف سنة مثانني وثالمثائة، وكان قد اختلف إىل أمحد بن فارس ويؤديها من أوهلا إىل آخرها
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صاحب امل، وورد حضرة الصاحب، وتزود من مثارمها، واختص بالدهخداه أيب سعد حممد بن 
منصور، ونفقت بضاعته لديه، وواىف نيسابور يف سنة اثنتني ومثانني وثالمثائة، وبعد موت اخلوارزمي 

رت بينه وبني أيب علي احلسني ابن حممد اخلشنامي مصاهرة، وألقى عصا املقام راة، مث خالله اجلو، وج
  .فارق دنياه يف سنة مثان وتسعني وثالمثائة

قال الصاحب أبو القاسم يوماً : حكى أبو الفضل اهلمذاين قال: وحدث الثعاليب يف أخبار أيب فراس قال
 ال يقدر أحد أن يزور على -احلرث بن سعيد بن محدان  وقد جرى ذكر أيب فراس -جللسائه وأنا فيهم 

  : من يقدر على ذلك؟ وهو الذي يقول: أيب فراس شعراً فقلت

 تعز السباع إلى رباعك وال  ال تصل يدها بباعك رويدك

  يمين إن قطعت فمن ذراعك  وال تغر العدو على إني

إن السبب يف مفارقة البديع :  ويقال. فقد فعلت- أيد اهللا موالنا -: فقلت: صدقت: فقال الصاحب
فقال البديع هذا صرير " فقال الصاحب"اهلمذاين حضرة الصاحب، أنه كان يف جملسه فخرجت منه ريح 

أخشى أن يكون صرير النحت، فأورثه ذلك جالً كان سبب مفارقته إياه : التخت، فقال الصاحب
أنا لقرب : خلوارزمي عند وروده نيسابورووروده إىل خراسان، وكانت أول رقعة كتبها البديع إىل ا

األستاذ أطال اهللا بقاءه، كما طرب النشوان مالت به اخلمر، ومن االرتياح للقائه، كما انتفض العصفور 
بلله القطر، ومن االمتراج بوالئه، كما التقت الصهباء والبارد العذب، ومن االبتهاج مبزاره كما اهتز حتت 

ارتياح األستاذ لصديق طوى إليه ما بني قصبيت العراق وخراسان، بل عتبيت البارح الغصن الرطب، فكيف 
  .اجلبل ونيسابور؟ وكيف اهتزازه لضيف يف بردة محال وجلدة مجال

    

 عليه مغيرة األعراب بكرت  الشمائل منهج األثواب رق

  وعبينة بن الحارث بن شهاب  وربيعة بن مكدم كمهلهل

مث اجتمع إليه . مه، إىل مستقري ألفضي إليه مبا عندي إن شاء اهللا تعاىل وحدهوهو ويل إنعامه، بإنفاذ غال
 أزرى -ويدمي تأييده ونعماءه .  واهللا يطيل بقاءه-األستاذ : فلم حيمد لقيه،فانصرف عنه، وكتب إليه

ز له بضيفه أن وجده يضرب آباط القلة يف أطمار الغربة، فأعمل يف ترتيبه أنواع املصارفة، ويف االهتزا
أصناف املضايقة، من إمياء بنصف الطرف، وإشارة بشطر الكف، ودفع يف صدر القيام عن التمام، ومضغ 

الكالم، وتكلفه لرد السالم، وقد قبلت هذا الترتيب صعراً، واحتملته وزراً، واحتضنته نكراً، وتأبطته 
ال، ويف هذه األمسال، أتقزز صف شراً، ومل آله عذراً، فإن املرء باملال وثياب اجلمال، وأنا مع هذه احل
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النعال، ولو حاملته العتاب، وناقشته احلساب، وصدقته السماع، لقلت إن بوادينا ثاغية صباح، وراغية 
  .رواح، وقوماً جيرون املطارف، وال مينعون املعارف

 ينتابها القول والفعل وأندية  مقامات حسان وجوههم وفيهم

 المقلين السماحة والبذل ندوع  على مكثريهم حق من يعتريهم

ولو طوحت باألستاذ أيدي الغربة إليهم، لوجد منال البشر قريباً، وحمط الرحل رحيباً، ووجه املضيف 
 يف أن ميأل من هذا الضيف أجفان عينه، ويوسع أعطاف ظنه وجييبه مبوقع - أيده اهللا -خصيباً، ورأيه 

  .هد موفق إن شاء اهللا تعاىلهذا العتاب الذي معناه ود، واملر الذي يتلوه ش

  " اجلواب من اخلوارزمي"

  ساءك ما سرك مني من خلق  إن كلفتني ما لم أطق إنك

فهمت ما تناوله سيدي من حسن خطابه، ومؤمل عتبه وعتابه، وصرفت ذلك منه إىل الضجر الذي ال 
نسه، ومظنة مشتكى ما يف خيلو منه من نبا به دهر، ومسه من األيام ضر، واحلمد هللا الذي جعلين موضع أ

نفسه، أما ما شكاه سيدي من مضايقيت إياه رغم يف القيام، وتكلفي لرد السالم، فقد وفيته حقه، كالماً، 
وسالماً، وقياماً على قدر ما قدرت عليه، ووصلت إليه، ومل أرفع عليه غري السيد أيب القاسم، وما كنت 

ل، وشاهداه التوراة واإلجنيل، وناصراه التأويل والترتيل، ألرفع أحداً على من أبوه الرسول، وأمه البتو
والبشري به جربائيل وميكائيل، وأما عدم اجلمال، ورثاثة احلال، فما يضعان عندي قدراً وال يضران جنراً، 

وإمنا اللباس جلدة، والزي حلية بل قشرة، وإمنا يشتغل باجلل من ال يعرف قيمة اخليل، وحنن حبمد اهللا 
يل عارية من الهلا، ونعرف الرجال بأقواهلا وأفعاهلا، ال بآالا وأحواهلا، وأما القوم الذين صدر نعرف اخل

سيدي عنهم، وانتمى إليهم، ففيهم لعمري فوق ما وصف حسن عشرة، وسداد طريقة، ومجال تفصيل 
  .ومجلة، ولقد جاورم فنلت املراد، وأمحدت املراد

 عهد نجد عندنا بذميم افم  فإن أك قد فارقت نجداً وأهله

واهللا يعلم نييت لألحرار عامة، ولسيدي من بينهم خاصة، فإن أعانين على مرادى له، ونييت فيه حبسن 
العشرة، بلغت له بعض ما يف املنية، وجاوزت مسافة القدرة، وإن قطع على طريق عزمي باملعارضة وسوء 

  .اراملؤاخذة، صرفت عناين عن طريق االختيار، بيد االضطر

  إذ لم تكدر كان صفواً غديرها  فما النفس إال نطفة بقرارة

وعلى هذا، فحبذا عتاب سيدي إذا صادف ذنباً، واستوجب عتباً، فأما أن يسلفنا العربدة، ويستكثر 
املعتبة واملوجدة، فتلك حالة نصونه عنها، ونصون أنفسنا عن احتمال مثلها، فلريجع بنا إىل ما هو أشبه به 
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ال تثريب : "ولكن أسأله أن يقول" استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئني"ه، ولست أسومه أن يقول وأمجل ل
  ".عليكم اليوم يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني

  ".رقعة البديع الثالثة إىل اخلوارزمي"

    

 أكيله أنا أرد من األستاذ سيدي شرعة وده، وإن مل تصف، وألبس خلعة بره، وإن مل تضف وقصاراي أن
صاعاً بصاع، ومداً عن مد، وإن كنت يف األدب دعي النسب، ضعيف السبب، ضيق املضطرب، سيء 

املنقلب، أمت إىل أهله بعشرة رشيقة، وأنزع إىل خدمة أصحابه بطريقة، ولكن بقي أن يكون اخلليط 
 ضايقين -أيده اهللا  -واألستاذ سيدي . منصفاً يف اإلخاء، عادالً يف الوداد، إذا زرت زار، وإن عدت عاد

يف القبول أوالً، ونافشين يف اإلقبال ثانياً، فأما حديث االستقبال وأمر اإلنزال واألنزال فنطاق الطمع ضيق 
وبعد، فكلفة الفضل هينة، وفروض الود متعينة، وطرق املكارم بينة، وأرض . عنه، غري متسع لتوقعه منه

، وصعود التغايل مذهباً؟ وهال ذاد الطري عن شجر العشرة، إذا العشرة لينة، فلم اختار قعود التعايل مركباً
كان ذاق احللو من مثرها، وقد علم اهللا أن شوقي إليه قد كد الفؤاد برحاً على برح، ونكأه قرحاً على 

قرح، فهو شوق داعيته حماسن الفضل، وجاذبته بواعث العلم ولكنها مرة مرة ونفس حرة، ومل تقد إال 
تلق إال باإلكرام، وإذا استعفاين سيدي األستاذ من معاتبته، واستعادته ومؤاخذته إذا جفا باإلعظام، ومل 

واستزادته، وأعفى نفسه من كلف الفضل يتجشمها، فليس إال غصص الشوق أجترعها، وحلل الصرب 
  .أتدرعها، فلم أعره من نفسي، وأنا لو أعرت جناحي طائر ملا رنقت إال إليه وال حلقت إال عليه

  وإن المني فيك السها والفراقد  يا شمس النهار وبدره حبكأ

 وليس ألن العيش عندك بارد  وذاك ألن الفضل عندك باهر

 إذا وردها صافية وثياب بري إذا قبلها - أدام اهللا عزه -شريعة ودي لسيدي " جواب اخلوارزمي عنها"
لثياب بتجنبه وتسحبه، فأما اإلنصاف يف ضافية، هذا ما مل يكدر الشريعة بتعنته وتعصبه، ومل حتترق ا

  : اإلخاء فهو ضاليت عند األصدقاء، وال أقول

 ويصفو إن كدرت عليه يرق  وإني لمشتاق إلى ظل صاحب

وإين : فإن قائل هذا البيت قاله والزمان زمان، واإلخوان إخوان، وحسن العشرة سلطان، ولكين أقول
  : ملشتاق إىل ظل

 ويأخذ منك بالميزان يعطي  اًرجل يوازنك المودة جاهد

 مودته مع الرجحان مالت  فإذا رأى رجحان حبة خردل
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 -ذكر الشيخ سيدي . وقد كان الناس يقترحون الفضل فأصبحنا نقترح العدل، وإىل اهللا املشتكى ال منه

  حديث االستقبال، وكيف يستقبل من انقض علينا انقضاض العقاب الكاسر، ووقع بيننا-أيده اهللا، 

وقوع السهم العائر، وتكليف املرء ما ال يطيق جيوز على مذهب األشعري، وقد زاد سيدي على أستاذه 
األشعري، فإن أستاذه كلف العاجز ما ال يطيق مع عجزه عنه، وسيدي كلف اجلاهل علم الغيب مع 

الذي ذكره سيدي، االستحالة منه، واملرتل مبا فيه قد عرضته عليه، ولو أطقت محله حلملته إليه، والشوق 
فعندي منه الكثري الكبري، وعنده منه الصغري اليسري، وأكثرنا شوقاً أقلنا عتاباً، وأليننا خطاباً، ولو أراد 

سيدي أن أصدق دعواه يف شوقه إيل، ليغض من حجم عتبه علي، فإمنا اللفظ زائد، واللحظ وارد، فإذا 
  .لعتبرق اللفظ، دق اللحظ، وإذا صدق احلب ضاق العتاب وا

  وأي امرئ يعتاد منه الترهب  ال بالشر فارج مودتي فبالخير

عتاب سيدي قبيح، ولكنه حسن، وكالمه لني، ولكنه خشن، أما قبحه فألنه عاتب بريئاً، ونسب إىل 
اإلساءة ما مل يكن مسيئاً، وأما حسنه فأللفاظه الغرر ومعانيه اليت هي كالدرر، فهي كالدنيا ظاهرها يغر، 

 يضر، وكاملرعلى على دمن الثرى، منظره ي، وخمربه ويب، ولو شاء سيدي نظم احلسن وباطنها
  .واإلحسان، ومجع بني صواب الفعل واللسان

 من هجو بديع لك  بديع القول حاشا يا

 من سوء الصنيع تك  القول عوذ وبحسن

  كن مليحاً في الجميع  يعب بعضك بعضاً ال

     " زميرقعة أخرى للبديع إىل اخلوار"

وال . أنا وإن كنت مقصراً يف موجبات الفضل، من حضور جملس األستاذ سيد، فما أفري إال جلدي
أبري إال قدحي وال أخبس إال حظي، وإن يكن ذاك جرماً فلقي هذا عقاباً، ومع ذاك فما أعمر أوقايت إال 

 فضله، نعم، وقد رددت مبدحه، وال أطرز ساعايت إال بذكره، وال أركض إال يف حلبة وصفه، حرس اهللا
للجاحظ، ولألستاذ سيدي يف الفضل والتفضل . كتاب األوراق لللصويل، وتطاولت لكتاب البيان والتبيني

  : به رأيه وقال البديع ميدح الصحابة ويهجو اخلوارزمي وجييبه عن قصيدة رويت له يف الطعن عليهم

 لعانة سبابه طعانة  بالهم والكآبة وكلني

 سمعاً فأساء جابه أساء   والصحابةالصالح للسلف

 لعشرة اإلسالم والشريعة  تأملوا يا كبراء الشيعة

 تبع الكفر وأهل البيعة في  أتستحل هذه الوقيعة
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 للدين بكل آله وقام  من صدق بالرسالة فكيف

 الصديق ال محالة ذلكم  وأحرز اهللا يد العقبى له

  الخليفةعليه أنه قطعاً  من أجمع في السقيفة إمام

 رده كيد بني حنيفة في  من أثاره الشريفة ناهيك

 المنبر والمنارا وسائل  الجبال الشم والبحارا سل

 أظهر الدين بها شعارا من  اآلفاق واألقطارا واستعلم

 الذي فل شبا الكفار من  سل الفرس وبيت النار ثم

 لثاني المصطفى في الغار إال  هل هذه البيض من اآلثار

 إذ لم تقل األفواه وقال  اإلسالم من قواه ائلوس

 قام لما قعدوا إال هو من  واستنجز الوعد فأومى اهللا

 في الغارة بعد العادة ثانيه  النبي في سني الوالدة ثاني

 في القبر بال وساده ثانيه  في الدعوة والشهادة ثانيه

 أفضت إلى إمامه نبوة  ثانيه في منزلة الزعامة

 بمأواك وال كرامة ليست  جنة يا شتامهال أتأمل

 وااله الوصى المرتضى ثمت  امرًأ أثنى عليه المصطفى إن

 واختاره خليفة رب العال  على معاليه الورى واجتمعت

 راحة الوصي وبايعته  واتبعته أمة األمى

 ما ضره هجو الخوارزمي  استسقى حيا الوسمي وباسمه

 يعده حجراً ما أحلمه لمو  من لم يلقم الصخر فمه سبحان

 ما اشتقات إليك الحطمه لشد  نذل يا مأبون أفطرت فمه يا

  وجعفر الصادق أو موسى الرضى  إن أمير المؤمنين المرتضى

 ادخروا عنك الحسام المنتضى ما  سمعوك بالخنا معرضا لو

 يا مأبون تغتاب عمر مالك  لم تنبح يا كلب القمر؟ ويلك

 بإلحادك ال تمش الخمر صرح  عتمرمن صام وحج وا سيد
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 كيما يقيم عند قوم سوقا  من هجا الصديق والفاروقا يا

 لك اليوم كذا موهوقا؟ فما  يا طبل علينا بوقاً نفخت

 والقدح في السيد ذي النورين  في الطعن على الشيخين إنك

 للحين بعد الحين معترض  الظهر سخين العين لواهن

 تحملها ميشومه وهامة  ومةشغلت باستك المغل هال

 عن مستري الخلد ببئر رومه  نهتك الوجنة الموشومه هال

 استجاز القدح في األئمه من  من الغيبة أدنى شمه كفى

 تلوموه ولوموا أمه فال  يعظم أمناء األمه ولم

 عائشة الراضيه المرضيه؟  يا نذل وللزكيه مالك

 فى حظيه؟تكن للمصط ألم  ساقد الغيرة والحميه يا

 أن ابنه عليا يخبره  من مبلغ عني الخوارزميا

 أن يفهمنا المعنيا بشرط  اشترينا منه لحماً نيا قد

    

 في الجري تقود اعلجمال مالك  أسد الخلوة خنزير المال يا

  وفي الخال أطعمه ما في الخال  ذا الذي يثلبني إذا خال يا

   واألبصار وقلت ملا احتفل املضمار واحتفت األمساع

 تحتي أم حمار؟ أفرس  سوف ترى إذا انجلى الغبار

فسد الزمان، أفال يقول مىت كان صاحلاً؟ أيف دولة : الشيخ اإلمام يقول: وكتب البديع إىل معلمه جواباً
 العباسية، وقد رأينا آخرها، ومسعنا بأوهلا، أم يف املدة املروانية، ويف أخبارها ما ال تكسع الشول بأغبارها،

  : إنك ال تدري من الناتج، أم السنني احلربية

  والرمح يركز في الكلى  يغمد في الطلى والسيف

 بكربال والحدثان  حجر بالفال ومبيت

أم األيام العدوية، فنقول، هل بعد البزول إال الرتول، أم األيام التيمية، وتقول طوىب ملن مات يف نأنأة 
  :  اسكيت يا رحالة فقد ذهبت األمانة، أم يف اجلاهلية، ولبيد يقولاإلسالم، أم على عهد الرسالة، وقيل

  وبقيت في خلف كجلد األجرب  الذين يعاش في أكنافهم ذهب
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  : أم قبل ذلك، وأخو عاد يقول

  إذا األهل أهل والبالد بالد  بها كنا وكنا نحبها بالد

ا فوجه األرض مغرب قبيح أم قبل ذلك، تغريت البالد ومن عليه: أم قبل ذلك وقد قال آدم عليه السالم
وإين على توبيخه يل لفقري إىل لقائه، شفيق " أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء"واملالئكة تقول، 

على بقائه، ما نسبته وال أنساه، وإن له بكل كلمة علمنا مناراً، ولكل حرف أخذته منه نارا، ولو عرفت 
واثنان " هذه بضاعتنا ردت إلينا: "خدمته به، ولكين خشيت أن تقوللكالمي موقعاً من قلبه الغتنمت 

قلما جيتمعان، اخلراسانية واإلنسانية، وإين وإن مل أكن خراساين الطينة، فإين خراساين املدينة، واملرء من 
حيث يوجد، ال من حيث يولد، واإلنسان من حيث يثبت، ال من حيث ينبت، فإذا انضاف إىل تربة 

دة مهذان، ارتفع القلم، وسقط التكليف، واجلرح جبار، واجلاين محار، فليحملين على هنايت، خراسان وال
  أليس صاحبنا يقول؟ 

 تصورت أنني همذاني إن  ال تلمني على ركاكة عقلي

  أحمد بن الحسين بن عبيد اهللا

 خط يزري خبط ابن ابن إبراهيم بن عبد اهللا األسدي الغضاري، كان من األدباء، والفضالء األذكياء، وله
  مقلة على طريقته، 

  أحمد بن أبان بن السيد اللغوي األندلسي

 فيما ذكره أبو القاسم -وكان عاملاً حاذقاً أديباً، مات : أخذ عن أيب علي القايل وغريه من علماء بالده
 يعرف  يف سنة اثنتني ومثانني وثالمثائة، وكان-خلف ابن عبد امللك بن بشكوال القرطيب يف تارخيه 

  .بصاحب الشرطة

ابن سيد إمام يف اللغة والعربية، : يف آخر كتابه، يف باب من يعرف بأحد آبائه: قال أبو نصر احلميدي
وكان يف أيام احلكم املستنصر، وهو مصنف كتاب العامل يف اللغة يف حنو مائة جملد، مرتب على األجناس، 

لعامل واملعلم على املسألة واجلواب، وكتاب شرح كتاب ا: بدأ بالفلك، وختم بالذرة، وله يف العربية
كتاب األخفش، وله غري ذلك، ذكره أبو حممد علي بن أمحد وأثىن عليه، ومل يسمه لنا، ولعله أمحد بن 

  .أبان بن سيد املذكور يف بابه

  أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  133  

    

هو شيخ : يف مصنفي اإلمامية، وقالابن داود بن محدون الندمي أبو عبد اهللا، ذكره أبو جعفر الطوسي 
أهل اللغة ووجههم، وأستاذ أيب العباس ثعلب، قرأ عليه قبل ابن األعرايب، وخترج من يده، وكان خصيصاً 

: بأيب حممد احلسن بن علي عليهما السالم، وأيب احلسن قبله، وله معه مسائل وأخبار، وله كتب، منها

تاب بين مرة بن عوف، كتاب بين منر بن قاسط، كتاب بين عقيل، كتاب أمساء اجلبال واملياه واألودية، ك
كتاب بين عبد اهللا بن غطفان، كتاب طيء، كتاب شعغر العجري السلويل وصنعته، كتاب شعر ثابت ابن 

وكان خصيصاً باملتوكل، وندمياً له، وأنكر منه املتوكل ما أوجب نفيه من بغداد، مث : قطنة، الشابشيت
لسبب يف ذلك أن الفتح بن خاقان كان يعشق شلهيك خادم املتوكل، واشتهر األمر قطع أذنه، وكان ا

فيه، حىت بلغه، وله فيه أشعار، ذكرت بعضها يف ترمجة الفتح، وكان أبو عبد اهللا يسعى فيما حيبه الفتح، 
ى غلماين، إمنا أردتك لتنادمين، ليس لتقود عل: ومنى اخلرب إىل املتوكل فاستدعى أبا عبد اهللا، وقال له

فأنكر ذلك، وحلف مييناً حنث فيها، فطلق من كانت حرة من نسائه، وأعتق من كان مملوكاً، ولزمه حج 
  .ثالثني سنة، فكان حيج يف كل عام

فأمر املتوكل بنفيه إىل تكريت فأقام فيها أياماً، مث جاءه زرافة يف الليل على الربيد، فبلغه ذلك، فظن : قال
قد جئتك يف : الليل وسكر أمر بقتله، فاستسلم ألمر اهللا، فلما دخل إليه، قال لهأن املتوكل ملا شرب ب

: قل له: أمري املؤمنني أمر بقطع أذنك، وقال: وما هو؟ قال: شيء، ما كنت أحب أن أخرج يف مثله، قال

ع لست أعاملك إال كما يعامل الفتيان، فرأى ذلك هيناً يف جنب ما كان تومهه من إذهاب مهجته، فقط
  .غضروف أذنه من خارج، ومل يستقصه، وجدعله يف كافور كان معه، وانصرف به

  .وبقي منفياً مدة، مث حدر إىل بغداد، فأقام مبرتله مدة

فلقيت إسحاق بن إبراهيم املوصلي، مث ملا كف بصره، فسألين عن أخبار الناس : قال أبو عبد اهللا
من املتقدم اليوم : ، فجعل يسليين ويعزيين، مث قال يلوالسلطان، فأخربته، مث شكوت إليه غمي بقطع أذين

من هذا الرجل؟ وما مقدار علمه : حممد بن عمر البازيار، قال: عند أمري املؤمنني، اخلاص من ندمائه؟ قلت
أما أدبه فال أدري، ولكين أخربك مبا مسعت منه منذ قريب، حضرنا الدار يوم عقد املتوكل : وأدبه؟ فقلت
  : ثة، فدخل مروان بن أيب اجلنوب ابن أيب حفصة، فأنشده قصيدته، اليت يقول فيهاألوالده الثال

  ورد، فكيف لنا بشمه؟  في وجناتها بيضاء

فسر املتوكل بذلك سروراً كثرياً شديداً، وأمر، فنثر عليه بدرة دنانري، وأن تلقط وتطرح يف حجره، وأمره 
 أبقاك -ما رأيت كاليوم، وال أرى، : يا أمري املؤمنني: باجللوس، وعقد له على اليمامة والبحرين، فقال
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فما : هذا بعد طول إن شاء اهللا وقبل، قال له:  ما دامت السموات واألرض، فقال حممد بن عمر-اهللا 
 أيا أمري املؤمنني إىل يوم القيامة وبعد - أبقاك اهللا -: أأكثر من أن يقول للخليفة: تقول يف أدبه؟ فقال

ويلك، جزعت على أذنك، وغمك قطعها، حىت ال تسمع مثل هذا :  كثري؟ فقال إسحاقالقيامة بشيء
مث أعاده املتوكل إىل خدمته، : لو أن لك مكوك آذان، إيش كان ينفعك مع هؤالء؟ قال: الكالم؟ مث قال

 ذلك وكان إذا دعاه قال له، يا عبيد، على جهة املزاح، وقال له يوماً هل لك يف جارية أهبها لك؟ فأكرب
وأنكره، فوهب له جارية، يقال هلا، صاحب، من جواريه، حسنة كاملة، إال أن بعض اخلدم رد بيده على 

فمها، وقد أرادت أن تدميه، فصدع ثنيتها، فاسودت، فشاا ذلك عنده، ومحل كل ما كان هلا، وكان 
  .شيئاً كثرياً عظيماً

فرأيته يف النوم : قال علي بن حيىي بن املنجمبعض العلويني، " صاحب"فلما مات أبو عبد اهللا، تزوجت 
  : وهو يقول

  أصبح جسمي في التراب غائباً  علي ما ترى العجائبا؟ أبا

  : بعدي صاحبا ومن شعر أيب عبيد اهللا، يكاتب فيه علي بن حيىي" صاحب"واستبدلت 

 يجفوني ويصرمني حين  من عذيري من أبي حسن

 وح بالبدنالر كامتزاج  لي خالً وكنت له كان

 كان يحسدني وعليه  فوشى واش، فغيره

 حين يفقدني بودادي  يزداد معرفة إنما

    

واتصل بنجاح بن سلمة، أن أبا عبد اهللا بن محدون يذكره حبضرة املتوكل، يتنادر به، فلقيه جناح : قال
ؤمنني، أحتب أن أي إليه يا أبا عبد اهللا، قد بلغين ذكرك يل بغري اجلميل يف حضرة أمري امل: يوماً فقال له

  .قولك إذا خلوت؟

فقال " له عندي بغضة" "واهللا ما وضعت يدي على أذين، إال جتددت" "أتراين أحبه وقد فعل يب ما فعل؟"
  .الطالق يل الزم إن كنت قلت هذا قط، وامرأته طالق إن ذكره بغري ما حيبه أبداً: ابن محدون

حبمدون، خادم املعتصم، مث الواثق بعده، وكان يعاتب املتوكل يف وكان أبوه إبراهيم، وأظن أنه امللقب 
أيام أحبه الواثق، وجاءه مرة حبية وأخرج رأسها من كمه، تعريضاً بأمنه شجاع، وكان ذلك يعجب 

  .الواثق

وملا مات الواثق نادم محدون املتوكل، فلما كان يف بعض األيام أمر املتوكل بإحضار فريدة جارية أخيه 
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، فأحضرت مكرهة، ودفع إليها عود، فغنت غناء كالندبة، فغضب املتوكل وأمرها أن تغين غناء، الواثق
فغنت بتحزن وشجى، فزاد ذلك يف طيب غنائها فوجم محدون للرقة اليت تداخلته، فغضب املتوكل، 

 السند، ورأى أنه فعل ذلك بسبب أخيه الواثق حزناً عليه، وكان يبغض كل من مال إليه، فأمر بنفيه إىل
وضربه ثلثمائة سوط، فسأل أن يكون الضرب من فوق الثياب لضعفه عن ذلك، فأجيب إىل ذلك، وأقام 

  .منفياً ثالث سنني

  .وتزوج املتوكل فريدة، بعد ذلك، فولدت له ابنه أبا احلسن

 دعاين املعتصم يوماً فدخلت إليه، وهو يف بعض جمالسه، وإىل جنبه: وحدث محدون بن إمساعيل، قال

باب صغري، فحادثته ملياً إىل أن رأيت الباب قد حرك، وخرجت منه جارية بيضاء، مقدودة، حسنة 
أخرج يا محدون، : الوجه، وبيدها رطل، وعلى عنقها منديل، فأخذ الرطل من يدها فشربه، مث قال

 مث حرك فخرجت، فكنت يف دهليز احلجرة، فلم ألبث أن دعاين، فدخلت، وهو على حاله، فحادثته ملياً،
ذلك الباب، فخرجت جارية، كأحسن ما يكون من النساء، مسراء رقيقة اللون، بيدها رطل، فأخذه 

ارجع إىل مكانك، فخرجت، فلبثت ساعة هناك، مث دعاين، فأتيته وحادثته ساعة، وحرك : وشربه، وقال
ارجع إىل : الباب، فخرجت أحسن الثالث، بيدها رطل، ومعها منديل، فأخذ الرطل فشربه، وقال

معاذ اهللا أن أعرف : أتعرف هؤالء؟ قلت: فقال يل: مكانك، فخرجت، فلبثت ساعة، مث دعاين، فدخلت
إحداهن ابنة بابك اخلرمي، واألخرى ابنة املازيار أو : أحداً ممن هو داخل دار أمري املؤمنني، فقال

  .ة امللك يا محدون، والثالثة ابنة بطريق عمورية، افترعتهن الساعة، وهذا اي"املازيان"

وأما أبو حممد بن محدون، فذكر جحظة أن مولده يف سنة سبع وثالثني ومائتني، وتويف ببغداد يف رمضان 
  .سنة تسع وثالمثائة، ونادم املعتمد، وخص به، وكان من ثقاته املتقدمني عنده، وله معه أخبار

ودة الغناء والصنعة فيه، وابنه إبراهيم بن أيب وأما أبو العبيس بن أيب عبد اهللا بن محدون، أحد املشهورين جب
  .العبيس أيضاً من ايدين يف الغناء، وشجاء الصوت، فهؤالء املعروفون مبنادمة اخللفاء من بين محدون

أن الواثق باهللا بسط جالسه، وأمرهم أال ينقبضوا : أن ابن محدون الندمي حدثه: وحدث أمحد بن أيب طاهر
: النادرة على ما اتفقت عليه غري حمتشمني، وإن اتفق وقوعها عليه احتمل، قاليف جملسه، وأن جيروا 

فعربنا على ذلك مدة، وكان على إحدى عيين الواثق نكتة بياض، فلما كان يف بعض األيام، أنشد الواثق 
  : أبيات أيب حية النمريي

  إلى الدار من ماء الصبابة أنظر  كأني من وراء زجاجة نظرت



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  136  

    

قد قابلين هذا الرجل مبا ال أطيق أن أنظرإليه : إىل غري الدار يا أمري املؤمنني؟ فتبسم، مث قال لوزيرهو: فقلت
فانظر كم مبلغ جاريه وجرايته، وأرزاقه وصالته، فامجعها، وأقطعه ا إقطاعاً باألهواز، وأخرجه . بعدها

 فالتمست حجاماً كان يف خدميت، وأخرجت إليها، وتبيغ يب الدم،: إليها ليبعد عن ناظري، ففعل، قال
التمسوا حجاماً نظيفاً حاذقاً، وتقدموا إليه بقلة الكالم، : مل خيرج يف الصحبة لعلة حلقته، فقلت: فقيل

وترك االنبساط، فأتوين بشيخ حسن على غاية النظافة وطيب الريح، فجلس بني يدي، وأخذ الغالم 
رك يف هذا املوضع، واحذف يف هذا املوضع، وعدل هذه ات: املرآة، فلما أخذ يف إصالح وجهي، قلت له

اشرط يف : الشعرات، وسرح هذا املكان، وأطلت الكالم وهو ساكت، فلما قعد للحجامة، قلت له
اجلانب األمين اثنيت عشرة شرطة، ويف اجلانب األيسر أربع عشرة شرطة، فإن الدم يف اجلانب األيسر أقل 

مين، واحلرارة هناك أوفر، والدم أغزر، فإذا زدت يف شرط األمين، اعتدل منه يف األمين، ألن الكبد يف األ
ادفع إليه : خروج الدم من اجلانبني، ففعل، وهو مع ذلك ساكت، فعجبت من صمته، وقلت للغالم

استقله، ولعمري إن العيون إىل مثلي ممتدة، والظمع مستحكم يف ندمي : ديناراً، فدفعه إليه، فرده، فقلت
 قبحك -:  وصاحب إقطاعه، أعطه ديناراً آخر، ففعل، فردمها وأىب أن يأخذمها، فاغتظت وقلتاخلليفة،

 أنت حجام سواد، وأكثر من جيلس بني يديك يدفع لك نصف درهم، وأنت تستقل ما دفعت -اهللا، 
 وحقك ما رددا استقالالً، ولكن حنن أهل صناعة واحدة، وأنت أحذق مين، وما كان اهللا: إليك؟ فقال

  .لرياين وأنا آخذ من أهل صناعيت أجرة أبداً، فأخجلين وانصرف ومل يأخذ شيئاً

فلما كان يف العام القابل، خرجت ملثل ما خرجت إليه يف العام املاضي، واحتجت إىل نقص الدم، فقلت 
ه اذهب فجئنا بذلك احلجام، فقد عرف اخلدمة، وقد انصرف تلك الدفعة ومل يأخذ شيئاً، ولعل: لغالمي

فلما جلس بني يدي، وأصلح وجهي اإلصالح الذي : قد نسيها، فيقع برنا منه على حاجة منه إليه، قال
سبحان اهللا، أنت صانع سواد، فمن أين : كنت أوقفته عليه، وحجمين أحسن حجامة، فلما فرغ، قلت

فة اجتاز بنا وحقك ما كنت أحسن من هذا شيئاً، ولكن حجام اخللي: لك هذا احلذق ذه الصنعة؟ فقال
ذا املوضع يف العام املاضي، فتعلمت منه هذا، فضحكت منه، وأمرت له بثالثني ديناراً، مع ما مت له من 

  .معاريض كالمه يف الدفعتني مجيعاً

  : وأنشد جحظة يف أماليه لنفسه، يرثي محدون الندمي، كذا قال، ومل يعينه

 فاء المشارب؟كدرت بعد الص لقد  من بعد ابن حمدون مشرب أيعذب

 إلينا من أناس عقارب ودب  أصبنا به فاستأسد الضبع بعده
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 فمن أي وجه جئته فهو قاطب  وجه الدهر بعد وفاته وقطب

 ازدحمت يوماً عليه المواكب؟ إذا  ألج الباب الشديد حجابه بمن

 وأحوي كل ما أنا طالب؟؟ أنال  بمن أبلغ الغايات، أم من بجاهه

 مني يستعيذ النجائب وباألمر  ، خلف جدارهفأصبحت حلف البيت

  : وقال جحظة يف أيب جعفر بن محدون، وال أعرفه إال أنه كذا، أورده يف أماليه

  بتيهك في المجلس الحاشد  جعفر ال تنال العال أبا

 ركب في غصن مائد م  بغالم كبدر التما وال

 يخطر بالذر والصائد اك  وال بازيار إذا ما أت

  وكيف ومالك من حامد؟؟  الك من شاكروم فكيف

 وحيد بال درهم واحد؟ ن  أتذكر إذ أنت تحت الزما

حسبت ما وصلين به املتوكل يف مدة : قال يل أبو عبد اهللا ابن محدون: وحتدث جحظة يف أماليه قال
صلين به خالفته، وهي أربع عشرة سنة وشهور، فوجدته ستني ألفاً وثالمثائة ألف دينار، ونظرت فيما و

املستعني يف مدة خالفته، وهي ثالث سنني ونيف، وكان أكثر مما وصلين به املتوكل، مث خلع املستعني، 
وحدر إىل واسط، ومنع من كل شيء إال القوت، فاشتهى نبيذاً، فخرجت دايته إىل أهل واسط، فتشكت 

وشاب، فكانت متضي إليه له عندي كل يوم مخسة أرطال نبيذ د: ذلك إليهم، فقال هلا رجل من التجار
  : يف كل يوم فتجيئه به سراً، إىل أن محل من واسط، فقتل بالقاطول

  أحمد بن إبراهيم بن أبي عاصم

    

ومن حناة القريوان ابن أيب عاصم، وكان من العلماء النقاد يف العربية : اللؤلؤي، أبو بكر، قال الزبيدي
  .ين العربوالغريب والنحو واحلفظ والقيام بشرح أكثر دواو

مات فيما ذكره الزبيدي، سنة مثاين عشرة وثالمثائة وله ست وأربعون سنة، وكان كثري املالزمة أليب 
حممد املكفوف النحوي، وعنه أخذ، وكان صادقاً يف علمه وبيانه ملا يسأل عنه، وله تأليف يف الضاد 

دح أحداً مبجازاة، وترك الشعر يف والظاء حسن بني، وكان شاعراً جميداً، وكان أبوه موسراً، فلم يكن مي
  : آخر عمره، وأقبل على طلب احلديث والفقه، وهو القائل

 الغضا، كيف األحبة والحال بوادي  طلل الحي الذين تحملوا أيا
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 ماء المالحة سيال بوجنته  قضيب البان والقمر الذي وكيف

 عبيرية األنفاس عذراء سلسال  لم تدر ما بيننا ذهبية كأن

 يحو جسمينا مع الليل سربال ولم  أتوسد ناعماً بطن كفه ولم

 صرف البين، والبين مغيال طوارق  به عني ولم أدر بغتة فبانت

  دعوت، ودمع العين في الخد هطال  فلما استقلت ظعهم وحدوجهم

 الواشون عني كما قالوا تقوله  منايا منك، إن كان ذا الذي حرمت

  .ن أبيات هلا قصة أنا ذاكرهاوهذا البيت األخري تضمني م

كان عبد اهللا بن حممد القاضي، املعروف باخلليجي، ابن : ذكر أبو الفرج علي بن احلسني، يف كتابه، قال
أخت علوية املغين، وكان تياهاً صلفاً، فتقلد يف خالفة األمني قضاء الشرقية، وكان جيلس إىل أسطوانة من 

دنه وال يتحرك، فإذا تقدم إليه اخلصمان أقبل عليهما جبميع جسده، أساطني اجلامع، فيستند إليها جبميع ب
وترك االستناد، حىت يفصل بينهما، مث يعود حلاله، وعمد بعض اان إىل رقعة من الرقاع اليت يكتب فيها 

الدعاوي، فألصقها يف موضع دنيته بالدبق فلما جلس اخلليجي إىل السارية، ومتكن منها، وتقدم إليه 
، وأقبل إليهم جبميع جسده، كما كان يفعل، انكشف رأسه، وبقيت الدنية موضعها مصلوبة اخلصوم

ملتصقة، فقام اخلليجي مغضباً، وعلم أا حيلة عليه وقعت، فغطى رأسه بطيلسانه وتركها مكاا، حىت 
  : جاء بعض أصحابه فأخذها، فقال بعض شعراء عصره

 تهباد لنا بطلع أثقل  الخليجي من تتايهه إن

 أخاوينه وقصعته بين  ذي نخوة مناسبة ماتيه

  خوفاً من الجور في قضيته  الخصم من يخاصمه يصالح

 فيها على رعيته لطار  لم تديقه كف قانصه لو

واشتهرت األبيات والقصة ببغداد، وعمل هلا علوية حكاية أعطاها الزفانني واملخنثني، فأخرجوه منها، 
 كانت بينهما ففضحه، واستعفى اخلليجي من القضاء ببغداد، وسأل أن يوىل وكان علوية يعاديه ملنازعة

بعض الكور البعيدة، فويل جند دمشق أو محص، فلما ويل املأمون اخلالفة، غناه علوية بشعر اخلليجي، 
  : وهو

 الواشون عني كما قالوا تقوله  من اإلسالم، إن كان ذا الذي برئت

 تساعوا بالنميمة واحتالوا بهجري،  لما رأوك غرية ولكنهم،
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  ينالون من عرضي، ولو شئت ما نالوا  صرت أذناً للوشاة سميعة فقد

قاضي دمشق، فأمر املأمون بإحضاره، فكتب إىل وايل دمشق : من يقول هذا الشعر؟ قال: فقال له املأمون
أنشدين : لهبإحضاره، فكتب فأشخص، وجلس املأمون للشرب، وأحضر علوية، ودعا بالقاضي؛ فقال 

  : قولك

 الواشون عني، كما قالوا تقوله  برئت من اإلسالم، إن كان ذا الذي

يا أمري املؤمنني، هذا شيء قلته منذ سنة، وأنا صيب، والذي أكرمك باخلالفة، وورثك مرياث : فقال
لس، إجلس، فج: النبوة، ما قلت شعراً منذ أكثر من عشرين سنة إال يف زهد أو عتاب صديق، فقال له

يا أمري املؤمنني ما غريت املاء بشيء قط مما خيتلف يف حتليله، : فناوله قدحاً من نبيذ كان يف يده، فقال
ال، واهللا يا أمري املؤمنني ما أعرف شيئاً منها، فأخذ القدح : لعلك تريد نبيذ التمر أو الزبيب؟ فقال: فقال

د ظننت أنك صادق يف قولك كله، ولكن ال أما واهللا لو شربت هذا لضربت عنقك، ولق: من يده، وقال
: يتوىل يل أبداً رجل بدأ يف قوله بالرباءة من اإلسالم، انصرف إىل مرتلك، وأمر علوية أن يغري ذلك ويقول

    حرمت منايا منك إن كان ذا الذي 

  أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا

  .ابور، مجع يف القراءات مصنفات كثريةابن احلسن الفارسي، أبو حامد املقرئ األديب، نزيل نيس

وكان من العباد، أقام يف مرتل أيب إسحاق املزكي سنني، لتأديب أوالده، وحفظ مساعام : قال احلاكم
عليهم، مسع يف بلده من أصحاب أيب األشعث وعمر بن شبة وأقرام، مات بنيسابور سنة ست وأربعني 

  .وثالمثائة

كنت عند أيب بكر حممد داود : حدثنا أبو احلسني زكريا قال: الفارسي قالحدثين أبو حامد : قال احلاكم
  : ابن علي اإلصبهاين الفقيه، وهو يكتب إىل بعض إخوانه ذه األبيات

 تزيدني إال مطاال وليس  جعلت فداك، قد طال اشتياقي

 تكتب إلي نعم وال ال فلم  إليك أستدعي نواالً كتبت

 علي نصحكم وباال فعاد  الكم حذاراً أن تعابو نصحت

  أحمد بن إبراهيم بن معلى بن أسد العمي
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والعم هو مرة بن مالك بن حنظلة بن زيد : أبو بشر، ذكره أبو جعفر الطوسي يف مصنفي اإلمامية، قال
مناة، وهو ممن دخل يف تنوخ باحللف وسكنوا األهواز وكان مستملي أيب أمحد اجللودي، ومسع كتبه 

ان ثقة يف حديثه، حسن التصنيف، وأكثر الرواية عن العامة واألخباريني، وكان جده كلها ورواها، وك
املعلى ابن أسد من أصحاب صاحب الزنج، املختصني به، وروى عنه، وعن عمه أسد بن املعلى أخبار 

كتاب التاريخ الكبري، كتاب التاريخ الصغري، كتاب مناقب علي، : صاحب الزنج، وله تصانيف، منها
أخبار صاحب الزنج، كتاب الفرق وهو كتاب حسن غريب كتاب أخبار السيد احلمريي، كتاب كتاب 

  .عجائب العامل

  أحمد بن إسحاق، يعرف بالجفر

محريي النسب، مصري الدار، مل أجد له ذكراً إال يف كتاب أيب بكر الزبيدي، فإنه ذكره يف حناة مصر 
  .ومات سنة ثالمثائة وواحد: قال

   بن إبراهيم بن الخصيبأحمد بن إسماعيل

نطاحة من أهل األنبار، كان كاتب عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر، وكان بليغاً مترسالً، شاعراً أديباً، 
متقدماً يف صناعة البالغة، وكان يف األكثر يكتب عن نفسه إىل إخوانه، وبينه وبني ابن املعتز مراسالت 

  .وجوابات عجيبة

كتاب ديوان رسائله، حنو ألف ورقة، حيتوي على : له من التصانيف: ، وقالذكره حممد بن إسحاق الندمي
كتاب الطبيخ، كتاب طبقات الكتاب، كتاب أمساء اموع املنقول من الرقاع، . كل حسن من الرسائل

  .يشتمل على مساعاته من العلماء وما شاهد من أخبار اجللة كتاب صفة النفس، كتاب رسائله إىل إخوانه

  : وجده اخلصيب بن عبد احلميد صاحب مصر، وأصلهم مناملزار، وهو القائل: رزباين يف املعجمقال امل

 كثير دليل على  الكالم قليل خير

 لفظ طويل يحويه  والعي معنى قصير

 وفيه قال وقيل  وفي الكالم عيون

 وللعيي فضول  فصول وللبليغ

  : وله أيضاً

 لنصيبي مخسساً  ال تجعلن بعد داري
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 الفؤاد قريب إلى  شخص بعيد بفر

  ورب شخص قريب إليه غري حبيب 

  ما كان بين القلوب  ما القرب والبعد إال

  : وله ميدح كاتباً

 معرباً عن إصابة وسداد  نمنمت بنانك خطاً وإذا

 من سواد ذاك المداد يجتنى  عجب الناس من بياض معان

  : وله أيضاً

 تخلفت عنه مكرها عتبا وإن  أقول لمن إن زرته حجبا ماذا

  ظلماً، فعاتبته في فعله غضباً  وإن أردت خالصاً من تعتبه

كان أمحد بن إمساعيل بن إبراهيم الكاتب، عالمة شاعراً، أحسن املعرفة بالشعر، وكان : قال أمحد بن حيىي
ئب بيض يأتني قبل سحا" خمر"بنات : يا أبا العباس، ما بنات خمر؟ فقلت: من الظرفاء اخللعاء، قال يل مرة

: الصيف، تشبه النساء يف بياضهن وحسنهن ا، ألن سحاب الصيف ال ماء فيه فيسود ويتغري، فقال يل

  .قلبك عريب

  : وسادى من أمحد بن إمساعيل كتاب حدود الفراء، فأهداه وكتب على ظهره

 أو بالبرد في تفويفه بالروض  خذه فقد سوغت منه مشبهاً

 الفراء في تأليفه وتأنق  اب سطورهنظمت كما نظم السح

 ونجوت من تحريفه تصحيفه  ونقطته فأمنت من وشكلته

 تجتنى إال بشكل حروفه ال  بستان خط غير أن ثماره

  أحمد بن أبي األسود القيرواني

    

كان غاية يف النحو واللغة، وهو من أصحاب عبد امللك املهدي، وله تصانيف يف : ذكر الزبيدي فقال
  :  والغريب، ومؤلفات حسان وكان شاعراً جميداًالنحو

  أحمد بن أعثم الكوفي أبو محمد األخباري
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املؤرخ، كان شيعياً، وهو عند أصحاب احلديث ضعيف وله كتاب التاريخ إىل آخر أيام املقتدر، ابتدأه 
  .بأيام املأمون، ويوشك أن يكون ذيالً على األول، رأيت الكتابني

  : أنشدين ابن أعثم الكويف: د السالمي البيهقيوقال أبو احلسني بن أمح

 التقصير عذر أخ مقر من  اعتذر الصديق إليك يوماً إذا

 الصفح شيمة كل حر فإن  فصنه عن جفائك وارض عنه

  أحمد بن بختيار بن علي بن محمد الماندائي

 مجادى اآلخرة سنة أبو العباس الواسطي، وكان له معرفة جيدة باألدب والنحو واللغة، مات ببغداد يف
اثنتني ومخسني ومخسمائة، ومولده يف ذي احلجة سنة ست وسبعني وأربعمائة بأعمال واسط، وقد ويل 

القضاء بواسط، وكان فقيهاً فاضالً، له معرفة تامة باألدب واللغة، ويد باسطة يف كتب السجالت 
  .غريمهاوالكتب احلكمية، مسع أبا القاسم ابن بيان، وأبا علي بن نبهان، و

  .وكان يسمع معنا علي بن الفضل بن ناصر: قال أبو الفرج بن اجلوزي

  .كتاب تاريخ البطائح. كتاب القضاة: صنف كتباً، منها

أنشدين صديقنا الشيخ أبو : قرأت خبط حجة اإلسالم، أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن أمحد بن اخلشاب
  : ي لنفسه يف ابن املرخمالعباس أمحد بن خبتيار بن علي بن حممد املاندائ

  يضيق فيها على العقل المعاذير  قد نلت بالجهل أسباباً لها خطر

 يقتضي مثلها حزم وتدبير ال  عمت اإلسالم قاطبة مصيبة

 جهول أعانته المقادير :قالوا  تجاري ذوو األلباب جملتها إذا

  أحمد بن أمية بن أبي أمية، أبو العباس الكاتب

  .أهل بيت الكتابة، والغزل، والظرف، واألدب: فقالذكره املرزباين 

أنه لقيه بعد اخلمسني واملائتني، أو حواليها، وأخذ عنمه علماً كثرياً : حدثنا أمحد بن القاسم النيسابوري
  .وأدباً

وأمية، موىل هلشام بن عبد امللك، واتصل يف دولة بين العباس بالربيع، حاجب املنصور، وكتب بني : قلت
أمحد هذا، وأخوه حممد، وقد ذكرته يف أخبار : له شعر حسن، وولده أهل بيت علم، منهميديه، و
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  .الشعراء

  : وأمحد هو القائل: قال املرزباين

 باهللا شابا: فقلن ومشيبي،  عن تغير األترابا خبرت

 المخمور شم الشرابا كصدود  نظرة إلي، فصدت نظرت

   الشباباأن تصدى، وقد عدمت  أدهى مصيبة نزلت بي إن

  : ليس يف الدنيا هجاء أشرف وال أظرف من قول أمحد بن أمية: وكان أبو هفان يقول

 وحقك عنه وهو مشغول أضحى  ابن شاهك قد وليته عمالً إذا

  في وسطها عرصة في وسطها ميل  أحدثت، ليست بشارعة بسكة

 تهوى خريطته والبغل مشكول  فرانقها في الركض مندفعاً يرى

  ن بشر بن علي التجيبيأحمد ب

مات سنة ست وعشرين وثالمثائة، وكان فقيهاً على مذهب : يعرف بابن األغبس، ذكره احلميدي وقال
الشافعي، مائالً إىل احلديث، عاملاً بكتب القرآن، قد أتقن كل ما قيل فيها، من جهة العربية والتفسري 

اية، جيد اخلط والضبط للكتب، وأخذ عن العجلي واللغة والقراءة، وكان حافظاً للغة العربية، كثري الرو
  .واخلشين وابن الغازي

  أحمد بن بكران بن الحسين الزجاج

  .كتب عنه علي بن حممد األزدي يف سنة مخس ومخسني وثالمثائة

  أحمد بن بكر العبدي أبو طالب

    

إلفتنان يف العلوم صاحب كتاب شرح اإليضاح أليب علي الفارسي، كان حنوياً لغوياً قيماً بالقياس وا
العربية، أخذ عن القاضي أيب سعيد السريايف، وأيب احلسن الرماين، وأيب علي الفارسي، ومات يف سنة 

ست وأربعمائة يف خالفة القادر باهللا، مل أجد له خرباً فأحكيه، إال ما حكى هو عن نفسه يف كتاب شرح 
ما كان ابن السريايف :  السريايف قال العبديأنه تكلم مع أيب حممد يوسف بن أيب سعيد احلسن: اإليضاح

هي عالمة التأنيث، والفاعل : مكيناً يف هذا الشأن على شهرته عند الناس يف اللغة يف ياء تفعلني، فقال
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ولو كانت مبرتلة التاء يف ضربت، عالمة للتأنيث فقط، لثبتت مع ضمري االثنني، وعلم : مضمر، فقلت له
تأنيث، معىن الفاعل، فلما صار لالثنني، بطل ضمري الواحد الذي هو الياء، أن فيها مع داللتها على ال

هذا زنبيل احلوائج كذا وكذا، وانقطع الوقت بالضحك من ابن شيخنا، : وجاءت األلف وحدها، فقال
  .ومن قلة تصرفه

 عمره، أن العبدي أصيب بعقله، واختل يف آخر: وقرأت يف فوائد، نقلت عن أيب القاسم املغريب الوزير
  .وله من التصانيف كتاب شرح اإليضاح، كتاب شرح اجلرمي

  أحمد بن أبي بكر بن أبي محمد الخاوراني

النحوي، األديب، أبو الفضل، يلقب باحملدويه، لقيته بعرف سرين، وهو شاب فاضل بارع متفنن قيم 
ه، ورأيته قد صنف بعلم النحو، حمترق بالذكاء، حافظ للقرآن، كتب خبطه العلوم، وقرأها على مشاخي

 شرح املفصل - فيما ذكر يل -كتابني صغريين يف النحو، وشرع يف أشياء مل متهله املنية ليتمها، منها 
للزخمشري، وكتب عين الكثري، وفارقته يف سنة سبع عشرة وستمائة، مث بلغين أنه اعتب، فمات يف سنة 

  .عشرين وستمائة، وعمره حنو ثالثني سنة، وله رسالة صاحلة

  أحمد بن عفر الدينوري

إنه مات مبصر : أبا علي، أحد النحاة املربزين املصنفني يف حناة مصر، وقال: خنت ثعلب على ابنته، يكىن
وكان أبو علي الدينوري خيرج من مرتل ثعلب، وهو جالس على باب : سنة تسع ومثانني ومائتني، قال

إذا : ه على أيب العباس املربد، فيعاتبه ثعلب ويقولداره، فيتخطى أصحابه، ومعه حمربته، فيقرأ كتاب سيبوي
: رآك الناس متضي إىل هذا الرجل، وتقرأ عليه، وتتركين، يقولون ماذا؟ فلم يكن يلتفت إىل قوله، قال

كيف صار املربد أعلم بكتاب : فسألت أبا علي: قال املصعيب: وكان أبو علي هذا حسن املعرفة، قال
  .ربد قرأه على العلماء وثعلب قرأه على نفسهامل: سيبويه من ثعلب؟ فقال

وأصله من الدينور، وقدم البصرة، وأخذ عن املازين، ومحل عنه كتاب سيبويه، مث دخل : قال الزبيدي
بغداد، فقرأ على املربد، مث قدم مصر، وألف كتاب املهذب يف النحو، وكتب يف صدره اختالف البصريني 

بها، ومل يعتل لكل واحد منهم، وال احتج ملقالته، فلما أمعن يف والكوفيني، وعزا كل مسألة إىل صاح
الكتاب ترك االختالف، ونقل مذهب البصريني، وعول يف ذلك على كتاب األخفش سعيد بن مسعدة، 

وله كتاب خمتصر يف ضمائر القرآن، استخرجه من كتاب املعاين للفراء، وملا قدم علي بن سليمان 
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لي منها، فلما رجع األخفش إىل بغداد، عاد أبو علي إىل مصر، فأقام ا األخفش إىل مصر، خرج أبو ع
  .حىت مات يف السنة املقدم ذكرها، وله كتاب إصالح املنطق

  أحمد بن جعفر جحظة

هو أبو احلسن أمحد بن جعفر بن موسى بن حيىي بن خالد بن برمك الربمكي الندمي، قال أبو عبد اهللا 
ما : ابن املعتز لقيين يوماً فقال يل: ت جحظة عمن لقبه ذا اللقب، فقالسأل: احلسن ابن علي بن مقلة

أحسنت يا جحظة، فلزمين : علق، إذا عكس صار قلعاً فقال: حيوان إذا قلب صار آلة للبحرية؟؟ فقلت
هذا اللقب، وهو من يف عينيه نتو جداً، وكان قبيح املنظر، وكان له لقب آخر، يلقبه به املعتمد، وهو 

كر، وما أدري أي شيء معناه؟ كان حسن األدب، كثري الرواية لألخبار، متصرفاً يف فنون من العلم، خنيا
كالنحو واللغة والنجوم، مليح الشعر، مقبول األلفاظ، حاضر النادرة وكان طنبورياً حاذقاً فيه فائقاً، مات 

ائتني، ذكره حممد بن إسحاق يف شعبان سنة أربع وعشرين وثالمثائة جبيل، ومولده سنة أربع وعشرين وم
 كتاب الطنبوريني، كتاب فضائل - لطيف، -كتاب الطبيخ : وجلحظة من التصانيف: الندمي، فقال

السكباج، كتاب الترمن، كتاب املشاهدات، كتاب ما شاهده من أمر املعتمد على اهللا، كتاب ما مجعه مما 
  .جربه املنجمون فصح من األحكام، كتاب ديوان شعره

    

  : كان جحظة وسخاً قذراً دين النفس، يف دينه قلة، وهو القائل: لقا

  جعلت المدامة منه بديال  إذا ما ظمئت إلى ريقه

 أعلل قلباً غليال ولكن  المدامة من ريقه؟ وأين

  : ومن سائر شعره قوله

 عند ذاك وجه صفيق وله  صديق مغري بقربي وشدوي لي

     يباع الدقيقأحسنت، زدنيوبأحسنت ال إن شدوت قوله

  : أنشدت عبيد اهللا ابن طاهر قويل: قال جحظة: حدث اخلطيب قال

  لو كان في العالم من يسمع  نادت الدنيا على نفسها قد

 بددت ما يجمع وجامع  كم واثق بالعمر واثقته

  .ذنبك إىل الزمان الكمال: فقال يل

  : ومن شعر جحظة
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  ضوء البارق المتألقالح كما  لها والصبح قد الح ضوءه أقول

  فهل لك في صوت وكأس مروق؟  قد وافى والح افتراقنا شبيهك

 كنت قد نغصته بالتفرق وإن  شفائي في الذي قد ذكرته فقالت

  : صك يل بعض امللوك بصك فدافعين اجلهبذ به، حىت ضجرت، فكتبت إليه: قال جحظة

 باألنامل واألكف تخطط  كانت صالتكم رقاعاً إذا

 تكن الرقاع تجر نفعاً ولم  خطي، خذوه بألف ألففها 

  : وأنشد جحظة يف أماليه

 لعمر اهللا، للعين منظر وفيها،  بزوغي حين أينع زهرها طرقنا

 جدول بالبارد العذب يزخر ومن  من بهار يبهر العين حسنه وكم

 وإن كان ذمياً، أمير مؤمر  مستحث بالمدام كأنه، ومن

 كفه اليسرى بنان معصفر وفي   موردكفه اليمنى شراب، وفي

 عليهن المدامع تقطر خدود  تندى بالندى فكأنها شقائق

 قائل هجراً وما كان يهجر وكم  ساقط سكراً يلوك لسانه وكم

 العقل إال أنه متحير من  وكم منشد بيتاً وفيه بقية

  "ثالث شخوص كاعبان ومعصر  مجني دون من كنت أتقي فكان"

   جس أوتار عوده فأهلب ناراً يف احلشا تتسعر وكم من حسان

 جليل ذكره حين يذكر بصوت  وأسباب الصواب تمده يغني

 شجوه بعد الغداء التذكر ثنى  حنين الواله الطرب الذي أحن

 بهم من كان للكسر يجبر فقدت  إن تجزع على فقد معشر أجحظة

 إذا جئتهم في حاجة تتكسر  في قوم كأن عظامهم وأصبحت

 ما جناه الدهر، واهللا أكبر على  فصبراً جميالً، إن في الصبر مقنعاً

  : وأنشد أيضاً لنفسه

   عني غائب مذ غيبت يا من بعدت عن الكرى ببعاده                    الصبر          

 والعين مخبرة بأني كاذب  أصبحت أجحد أنني لك عاشق
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  : وأنشد أيضاً لنفسه

 زاداً قيس إبهام أطعم  ماقلل اإلدمان أكلي ف قد

  قد صرت من بائد أقوام  هللا وشكراً له فالحمد

  في حلية أيتام للجوع  قوم ترى أوالدهم بينهم

  : وأنشد لنفسه

 بعد أيام طوال ولكن  األيام تضمن لي بخير أرى

 دهر يغير سوء حالي إلى  ذا ضامن لدوام عمري فمن

 واني عن وصاليالغ ونفرت  هي التسعون قد عطفت قناتي

  عن األمر الذي اضحى اشتغالي  شغل لو عرفت الحق وفيها

 فوق أعناق الرجال وجسمي  كأني بالنوادب قائالت،

  : أال سقيا جلسمك كيف يبلى وذكرك يف االس غري بايل وأنشد أيضاً لنفسه

 بين العباد مع اآلجال أرزاق  أنفق وال تخش إقالالً، فقد قسمت

 يضر مع اإلقبال إنفاق وال  خل مع دنيا موليةينفع الب ال

  : وأنشد أيضاً لنفسه

  من الحمير عقير الظهر مضرور  إذ رأتني فوق مكسور تعجبت

 السير تحسبه إحدى التصاوير في  بعد كل أمين الرسغ معترض من

 علي بتضييق وتقتير أنحنى  ال تعجبي مني ومن زمن فقلت

 عاماً بأشعاري وطنبوري؟ تسعين  بل فاعجبي من كالب قد خدمتهم

 يعود لعى حالي بتغيير حر  ولم يكن في تناهي حالهم بهم

    

  : كما قال الشاعر: كيف حالك؟ فقال: وقيل جلحظة

  إن تفكرت ساعة في الزمان؟  شيء رأيت أعجب من ذا أي

 تكال بالقفزان والباليا  شيء من السرور بوزن كل

  : وأنشد جحظة لنفسه

 على باب منزلي حاجب وال  هللا ليس لي كاتب الحمد
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 جحظة راكب: قيل ركوبه،  حمار إذا عزمت على وال

 مخافة من قميصي الذاهب  قميص يكون لي بدالً وال

 عيني بالوابل الساكب أجفان  وأجرة البيت فهي مقرحة

 كتاب لشبعة الصاحب بيع  إن زارني صاحب عزمت على

 من اهللا الزب واجب فرض  في معشر تشمتهم أصبحت

 تأملت، أمرها عاجب إذا  صديق في عرسه عجب فيهم

 من شعر خالد الكاتب أرق  تحسبها حرة وحافرها

  : وأنشد لنفسه

 ويا منصفاً ويا كافور ر  يا بد: هللا لم أقل قط ألحمد

 ووزاننا وأين البذور هين  أين أين الشوا: وال قلت ال،

 بر موفر وشعير عة  قد أتاك من الضي: ال وال قيل

 لي إن في الخزين بخور قيل  العطاء بالند لما وأتاك

 الك جلد على البال وصبور  خلو من المماليك واألم أنا

 أتت عليه الدهور وخليق  إال كيسرة وقديح ليس

  : ومررت بوقاد يوقد يف التنور ويغين: قال جحظة

 فافعل ما بدا لك ه  أنا أهواك نور الل

  صك فابذل لي خيالك  تمنعني شختكن  إن

 والكلب فمالك؟ بور  أخذت الدن والطن قد

 من دسك والك موث  لمن جنبك القم قل

  : وله أيضاً

  م فقابلني بالحجاب الصراح  صاحب زرته للسال ولي

 غريم ملح وقاح لخوف  تغيب عن داره وقالوا

 أهله للنكاح ألدخلني  كان عن داره غائباً ولو

  : يستزير بعض إخوانهوقال 
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 معجلة حاضره وقدر  يا أخي زلة وافره لنا

 البرق في الليلة الماطره سنا  تزيل إذا صفقت وراح

 وزامرة أيما زامره ب  لم يخنها الصوا ومسمعة

 بعدها نادره ونادرة  شئت من خبر نادر وما

  في اآلخره حاشاك من ذاك  و فآت ولو كنت يا ابن الكرام
  : فسه أيضاًوأنشد لن

 كأس مودة ومدام: كأسين  ما زارني في الحبس من نادمته

 طالبتهم بطعام فكأنني  بخلوا علي وقد طلبت سالمهم

  : وأنشد أيضاً لنفسه

 الجلساء مذموم الخالئق من  جدة طلبت إليه براً وذي

 المهيمن وهو صادق أرانيه  أنه رجل فقير فأقسم

  من المطرزة النمارقخلون   كأني بالمنازل عن قليل

 لماهر بالنيك حاذق فصار  ظفر النساء بما تركتم وقد

  : وأنشد أيضاً لنفسه يف أماليه

 ذي حكمة واتت له الحكم مقال  من أنت؟ قلت له،: وقائل قال لي

 والبيت يعرفه والحل والحرم  الذي تعرف البطحاء وطأته لست

 البؤس والعدميعرفه و والضر  الذي دينه إسعاف سائله أنا

 مستعبر والجور مبتسم فالعدل  الذي حب أهل البيت أفقره أنا

  : وله أيضاً

 الوجد ال تنفك دامية حرى من  كبد ال يصلح الطب سقمها ولي

  أيشعر بي من بت أرعى له الشعرى  ليت شعري والظنون كثيرة فيا

  : وله أيضاً

  هيستوهب اإلحسان من واهب  إلحسانك شكر امرئ شكري

 منزلي إال الذي جاد به في  وكيف ال أشكر من ال أرى
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  .وأنشد جحظة لنفسه يف أماليه

 ورأيته سبب العطب  ضجرت من األدب حسبي

 حفظت من الخطب وما  إعراب الكالم وهجرت

  ئض واسترحت من التعب  ديوان النقا ورهنت

  : وله أيضاً

  حالي فما فيها عجب  تعجبي يا هند من ال

    

 في النباهة منقلب م  الزمان بمن تقد نإ

 يعلوه الذنب والرأس  فالجهل يضطهد الحجى

كان جحظة ملا أسن يفسو يف جمالسه، فيلقى من يعاشره منه : حدث غرس النعمة يف كتاب اهلفوات قال
ب وكنت أحب غناءه، والكتابة عنه، ملا عنده من اآلداب، وكان يستطي: قال احلسني بن العباس. جهداً

عشريت، وكنت إذا جلست عنده أخذته غلبة الريح، فجئته يوماً يف جملس األدب، والناس عنده، وهو 
اجلسا عندي حىت أقعدكما على أسود، وأطعمكما طباهجة : ميلي، فلما خفوا، قال يل وآلخر كان معي

 غناء املشدود، بكبود، وأسقيكما من معتقة اليهود، وأحبركما بعنرب وعود، أطيب من الندود، وأغنيكما
هذا موضع السجود، وجلسنا، وصديقي ال يعرف خلقه يف الفساء، وأنا قد أخذت الريح فوقي، : فقلت

حنن بالغداة علماء وبالعشي يف صورة املخنكرين، : فوىف لنا جبميع ما ذكره، وقال لنا، وقد غىن وشربنا
إن ذلك عادته وخلقه، وإن سبيله : لهفلما أخذ النبيذ منه، أخذ يفسو، وصديقي يغمزين ويتعجب، فأقول 
  : أن حيتمل، إىل أن غي صوتاً من الشعر، والصنعة له فيه، وكان جييده

 الرهبان فيها وافتتن فتن  إن بالحيرة قسا قد مجن

  ورأى الدنيا مجوناً فركن  ترك اإلنجيل حيناً للصبا

. أحسنت واهللا يا أبا احلسن: أن يقول لهفطرب عليه صديقي طرباً شديداً، واستحسنه كثرياً، وأراد : قال

أفس علي يا أبا احلسن كيف شئت، فخجل جحظة، وخجل : فقال له ما يف نفسه يتردد من أمر الفساء
  .الفىت، وانصرفنا

اتصلت علي إضاقة، أنفقت فيها : حدثين جحظة قال: وحدث اخلطيب، عن أيب الفرج اإلصبهاين، قال
داري سوى البواري، فأصبحت يوماً، وأنا أفلس من طنبور بال وتر، كل ما أملكه، حىت بقيت ليس يف 

كما يف املثل، ففكرت كيف أعمل، فوقع يل أن أكتب إىل حمربة بن أيب عباد الكاتب، وكنت أجاوره، 
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وكان قد ترك التصرف قبل ذلك بسنتني، وحالفه النقرس، فأزمنه حىت صار ال يتمكن من التصرف إال 
أو يف حمفة، وكان مع ذلك على غاية الظرف، وكرب النفس، وعظم اهلمة، ومواصلة حمموالً على األيدي 

  : الشرب والقصف، فأردت أن أتطايب عليه ليدعوين، فآخذ منه ما أنفقه مدة، فكتبت إليه

 وفي عقار بوارد  ترى في جدي ماذا

 خدود الخزائد يحكى  وقهوة ذات لون

  من آل يحيى بن خالد  ومسمع يتغنى

 المروءة بارد نزر  المضيع لهذاإن 

مل جئت؟ ومن : فما شعرت إال مبحفة حمربة حيملها غلمانه إىل داري، وأنا جالس على بايب، فقلت له
إنه يف بييت، : ماذا ترى يف هذا؟ وعنيت يف بيتك، وما قلت لك: إمنا قلت لك: أنت، فقلت: دعاك؟ فقال

ن قد جئت وال أرجع، ولكن أدخل إليك، وأستدعي من اآل: وبييت واهللا أفرغ من فؤاد أم موسى، فقال
يا أبا احلسن، هذا واهللا فقر : ذاك إليك، فدخل، فلم ير يف بييت إال بارية، فقال: داري ما أريد، قلت

هو واهللا ما ترى، فأنفذ إىل داره، فاستدعى فرشاً وآلة وقماشاً : مطيح، هذا ضر مدقع، ما هذا؟ قلت
ففرشوا ذلك، وجاء وافر الصفر والشمع وغري ذلك مما حيتاج إليه، وجاء طباخه وغلماناً، وجاء فراشوه 

مبا كان يف مطبخه، وهو شيء كثري، بآالت ذلك، وجاء شرابيه باألواين واملخروط والفاكهة وآلة التبخري 
والبخور وألوان األنبذة، وجلس يومه ذلك وليلته عندي، يشرب على غنائي وغناء مغنية أحضرها، كنت 

ألقنها، فلما كان من الغد سلم إىل غالمه كيساً فيه ألف درهم، ورزمة ثياب صحاح، ومقطوعة من 
مكانك يا أبا احلسن، : فاخر الثياب، واستدعى حمفة فجلس فيها، وشيعته، فلما بلغ آخر الصحن،قال

، فخرجوا بني اخرجوا: احفظ بابك، فكل ما يف دارك لك، فال تدع أحداً حيمل منه شيئاً، وقال للغلمان
  .يديه، وأغلقت الباب على قماش بألفو كثرية

  : وأنشد السالمي جلحظة يف سعد احلاجب

 عليه منك وسم الئح كل  سعد إنك قد خدمت ثالثة يا

  رفقاً به فالشيخ شيخ صالح  تخدم رابعاً لتميته وأراك

 ولكن أنت سعد الذابح سعد  خادم الوزراء إنك عندهم يا

    

دخلت، وأنا يف بقايا علة، على كاتب، قال ابن بشران، على هارون ابن عريب : قالوحدث جحظة 
 أنت عليل، وبدنك حنيل، - جعلت فداك -: اخلايل، فقدم إلينا مضرية عصبان، فأمعنت منها، فقال
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والعظيم اعلجليل، املفضل املنيل، ال تركت منها كثرياً وال : والعصب ثقيل، واللنب يستحيل، فثقلت له
  : ليالً، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل، فغضب علي فضربين عشرين مقرعة، فقلتق

 من الخيرات غير قريب وكان  ولي صاحب ال قدس اهللا روحه

 من يوم علي عصيب فيالك  عصيداً عنده في مضيرة أكلت

: فقال يلودخلت إليه يوماً آخر، فقدم إيل لوزينجاً هلا أيام وقد محضت، فأخذت أمعن يف أكلها، : قال

نعم يا سيدي إذا كانت لوزينجاً، وأما : إن اللوزينج إذا كان باجلوز أبشم وإذا كان باللوز أختم، فقلت
عربد ابن أيب العالء على جحظة حبضريت، : وحدث عبد اهللا بن املعتز، قال! إذا كانت مصوصاً فال

  : فأمرت بتنحية جحظة إىل أن رضي أمحد، فكتب إيل جحة

 ألحمد بن أبي العالء يقام  ئب أن مثليأليس من العجا

  فأضحت كالسماء على السماء  نفس أبت إال ارتفاعاً ولي

 بأوالد الزناء فأبالهم  غضب الزمان على أناس لقد

يا . سلمت على بعض الرساء وكان مبخالً، فلما أردت االنصراف قال يل: يف تاريخ دمشق قال جحظة
ما آىب ذلك، فأحضر يل جاماً : أتيه؟ ومل يكن له بذلك عادة؟ فقلتأبا احلسن، إيش يقول يف قطائف ت

يا أبا احلسن، : فيه قطائف، قد مخت فأرجفت فيها، وصادفت مين سغبة، وهو ينظر إيل شزراً، فقال يل
هذا إذا كانت قطائف، أما : فقلت: إن القطائف إذا كانت جبوز أختمتك، وإذا كانت بلوز أبشمتك، قال

  : وعملت لوقيت هذه األبيات. اً فالإذا كانت مصوص

 فيها آمناً غير خائف فأمعنت  صديق لي ألكل القطائف دعاني

  رويك، مهالً، فهي إحدى المتالف  وقد أوجعت باألكل قلبه فقال،

 يا قتيل القطائف: عليه ينادى  ما إن سمعنا بهالك: فقلت له

 وقد كنا - جعلين اهللا فداك -انصرفت من عندك : كتب إيل جحظة يف يوم مطري: قال عبد اهللا بن املعتز
عقدنا موعداً للقاء، ومنعين من املصري إليك ما حنن فيه من انقطاع شريان الغمام، فتفضل ببسط العذر 

  .لعبدك، إن شاء اهللا

  : ومن شعر جحظة

 لطول مدته انقضاء فليس  في جوانبه حران وليل

 أو وفاءالصبح جود  كأن  عدمت مطالع اإلصباح فيه
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  : وله أيضاً

 للناس شوقي إليكم مبينة  فكم من أنة بعد زفرة رحلتم

  فقد ردها في الرق حزني عليكم  كنت أعتقت الجفون من البكا وقد

دعاين حممد بن الشار يوماً، ودعا جحظة، وأطال حبس الطعام جداً، : وحدث أبو الفرج اإلصبهاين قال
  : بوجاع جحظة، فأخذ دواة وبياضاً وكت

 قدس الوالد والوالده ال  مالي وللشار وأوالده

 فيه إال سورة المائده ما  قد حفظا القرآن واستعملوا

ورمى ا إيل، فقرأا، ودفعتها إىل ابن الشار، فقرأها، ووثب مسرعاً، فقدم املائدة، فقاطعه جحظة، 
  .حيفظ تلك السورةواهللا حىت : فكان جيهد جهده أن جييئه فال يفعل، فإذا عاتبناه قال

  : وله أيضاً

 فأجلس والنوام في غفلة عني  علي الليل حتى أمله يطول

  وال الدهر يرضى بالذي ناله مني  فال أنا بالراضي من الدهر فعله

حدثين أبو القاسم احلسني بن علي البغدادي، وكان أبوه ينادم ابن احلواري، مث نادم : قال أبو علي
كان جحظة خسيف الدين، وكان ال يصوم شهر رمضان، وكان : قام ا سنني، قالاليزيديني بالبصرة، وأ

يأكل سراً، فكان عند أيب يوماً يف شهر رمضان مسلماً، فأجلسته، فلما كان نصف النهار سرق من الدار 
 ما هذا يا أبا: رغيفاً، ودخل املستراح، وجلس على املقعدة، واتفق أن دخل أيب فرآه فاستعظم ذلك وقال

  : ومن شعر جحظة: أفت لبنات وردان ما يأكلون، فقد رمحتهم من اجلوع: احلسن؟ فقال

 رة عند أوقات لزياره  إن كنت ترغب في الزيا

 إذا دنت من الغضاره م  الشتيمة للغال فدع

  : ومن مطبوع شعر جحظة

  لم أستجز ما عشت قطعه  جفاني صاحب وإذا

    

  ل جمعهر أزورها في ك  مثل القبو وتركته

دخلت إىل عريب املأمونية مع شروين املغىن، وأيب العبيس املغىن، وأنا يومئذ : وحدث جحظة يف أماليه
هذا فىت من أهلك، هذا ابن : غالم على قباء ومنطقة، وأنكرتين، وسألت عين، فأخربها شروين، وقال هلا
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تين، وقربت جملسي، ودعت بطنبور، جعفر بن موسى بن حيىي بن خالد الربمكي، وهو يغين بالطنبور، فأدن
أحسنت يا بين، ولتكونن مغنياً، ولكن إذا حضرت بني هذين : وأمرتين أن أغين، فغنيت أصواتاً، فقالت

  .األسدين ضعت أنت وطنبورك، تعين بني عوديهما، وأمرت يل مبائة دينار

  : وأنشد لنفسه يف أماليه

 كبرمعبودك األ بحرمة  دعيني من العذل أين الكبير؟

 وال طلل محول مقفر  بباك على ظاعن فلست

 نواالً فلم يقدر أراد  ولكن بكائي على ماجد

  : وأنشد فيه لنفسه

 اإلخوان ذو كرم وخير من  فلم يعدني في شكاتي مرضت

  سينفذ في الكبير وفي الصغير  مرضوا، ولأليام حكم فإن

 بورماتوا حزنت على الق وإن  على المدامة والمالهي غدوت

  : وأنشد فيه لنفسه

 ربقة القفص واألطيار تنتحب في  راقداً، ونسيم الورد منتبه يا

 قهوة في الكاس تلتهب وهاتها  ضيف، فال تجهل كرامته الورد

 بالوصل حيناً ثم يجتنب يجود  له زائراً تحيا النفوس به سقياً

  لم يقض من حقه بالشرب ما يجب  لحر رآه وهو ذو جدة تباً

  : د قال جحظةوق

 أخذت بالراس والقدم مدامة،  ناديت عمراً، وقد مالت بجانبه

 ناداك بالصبح ناقوساهما، فقم  الح في الدير نار الراهبين وقد قد

 صافية كالنجم في الظلم لبزل  يعثر في أثواب نعسته فقام

  سلم على الربع من سلمى بذي سلم  :وشدا، والكأس في يده فاستلها،

 حفلت بذي قربى وال رحم لما   لي في الورى خل وعاتقةدام لو

 التفت إلى شيء من النعم وال  بكرت إلى حلو لنائله وال

كان احلسن بن خملد أكرم الناس يف بذل املال، وأخبلهم : حدث أبو علي احملسن بن حممد بن علي قال
عب شيئاً البتة، ويرتهون أنفسهم بطعامه، فكان حيضر ندماؤه على مائدته، فال يستجرئ أحد منهم أن يش
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  .عند رفع املائدة مبسح أيديهم بلحاهم، وله يف ذلك قصص عجيبة

    

رحبت بأكلة افتديتها مع احلسن ابن خملد مخسمائة دينار، ومخسمائة درهم، ومخسة أثواب : قال جحظة
الً على الطعام، كان احلسن بن خملد خبي: كيف كان ذلك؟ فقال: فاخرة، وعتيدة طيبة سرية، فقيل له

مسحاً باملال، وكان يأخذ ندماءه بغتة، فيسقيهم النبيذ، ويؤاكلهم فمن أكل قتله قتال، ومن شرب معه 
يا أبا احلسن، قد عملت غداً على الصبوح : فكنت عنده يوماً، فقال يل: على اخلسف حظي عنده، قال
 فعلى أي شيء عملت أن تصطبح؟ ال ميكنين، ولكين أباكرك قبل الوقت،: اجلاشري فبت عندي، فقلت

قد أعد لنا كذا وكذا، ووصف ما تقدم به إىل الطباخ بعمله، فعقدنا الرأي أن أباكره، وقمت : فقال
وجئت إىل مرتيل، ودعوت طباخي فتقدمت غليه بأن يصلح يل مثل ذلك بعينه، ويفرغ منه وقت العتمة، 

، وغسلت يدي وأسرج يل وأنا عامل ففعل، ومنت، وقمت وقد مضى نصف الليل، فأكلت ما أصلح
أعيذك باهللا، انصرفت من عندك قبل . حبيايت أكلت؟ قلت. على املضي إليه، إذ طرقتين رسله، فجئته، فقال

الغروب، وهذا نصف الليل، فأي وقت أصلح يل شيء؟ أو أي وقت أكلت شيئاً؟ سل غلمانك على أي 
ابه، وهو ينتظر أن يفرغ له من إسراج بغلته لريكبها، وجدناه يا سيدنا وقد لبس ثي. حال وجدوين، فقالوا

فسر بذلك سروراً شديداً، وقدم الطعام، فما كان يف فضل أمشه، فأمسكت عن تشعيبه ضرورة، وهو 
هو ذا آكل يا سيدي أيف الدنيا : وكذا كانت عادته، فأقول: يستدعي أكلي، ولو أكلت أحل دمي، قال

كل، وجلسنا على الشرب، فجعلت أشرب بأرطال، وهو يفرح، أحد يأكل أكثر من هذا؟ وانقضى األ
وعنده أىن أشرب على الريق، أو على ذلك األكل الذي جلست معه، مث أمرين بالغناء، فغنيت، فاستطاب 

يا سيدي تطرب أنت على غنائي، : ذلك، وطرب، وشرب أرطاالً، فلما رأيت النبيذ قد عمل فيه، قلت
يا غالم هات دواة، فأحضرها، فكتب يل رقعة ورمى ا غلي، وإذا هي : فأنا على أي شيء أطرب؟ فقال

على صرييف يعامله خبمسمائة دينار، فأخذا وشكرته، مث غنيته، وطرب وزاد سكره، فطلبت منه ثياباً، 
فخلع علي مخسة أثواب، مث أمر أن يبخر كل ما بني يديه، فأحضرت عتيدة حسنة سرية فيها طيب كثري، 

وأنا أرضى أن أتبخر فحسب؟ فقال : يا سيدي: مان يبخرون منها للناس، فلما انتهوا إيل، قلتفأخذ الغل
قد وهبتها لك، فأخذا، وشرب بعد ذلك رطالً، واتكأ : أريد نصييب من العتيدة، قال: ما تريد؟ قلت: يل

 وأضاء، وهو على مسورته، وكذا كانت عادته، إذا سكر، فقام الناس من جملسه، وقمت وقد طلع الفجر
وقت يبكر الناس يف حوائجهم، فخرجت كأين لص قد خرج من بيت قوم على قفا غالمي الثياب 
والعتيدة كلها، فصرت إىل مرتيلي ومنت نومة، مث ركبت إىل رب عون أريد الصرييف، فأوصلت إليه 

 مثلنا يعاملون أنت تعلم أن: نعم، قال: يا سيدي أنت الرجل املسمى يف التوقيع؟ قلت: الرقعة، فقال
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ليس : ورمسنا أن نعطى يف مثل هذا ما يكسر يف كل دينار درمهاً، فقلت له: أجل، قال: للفائدة، قلت
أن تأخذ كما يأخذ : ما قلت هذا إال ألربح عليك الكبري أميا أحب إليك: أضايقك يف هذا القدر، فقال

من شغلي، مث تركب معي إىل داري، الناس، وهو ما قد عرفتك، أو جتلس مكانك إىل الظهر، حىت أفرغ 
فتقيم عندي اليوم والليلة تشرب، فقد واهللا مسعت بك، وكنت أمتىن أن أمسعك، ووقعنت اآلن يل رخيصاً، 

أقيم عندك، فجعل الرقعة يف كمه، وأقبل : فإذا فعلت هذا، دفعت إليك الدنانري من غري خسران، فقلت
ة فارهة، فركب وركبت معه، وصرنا إىل دار سرية حسنة، على شغله، فلما دنا الظهر، جاء غالمه ببغل

بفاخر الفرش واآلالت، ليس فيها إال جوار روم للخدمة من غري فحل، فتركين يف جملسه، ودخل، مث 
خرج بثياب أوالد اخللفاء من محام داره، وتبخر وخبرين بيده بند عتيق جيد، وأكلنا أسرى الطعام 

شرب، فيه فواكه وآالت مبال، وشربنا ليلتنا، فكانت ليليت عنده أطيب وأنظفه، وقمنا إىل جملس سري لل
من أختها عند احلسن بن خملد، فلما أصبحنا، أخرج كيسني، يف أحدمها دنانري، ويف األخرى دراهم، 

يا سيدي تلك ما أمرت به، وهذه الدراهم هدية مين : فوزن مخسمائة دينار، ومخسمائة درهم، وقال
  .ار الصرييف صديقي، وداره يلإليك، فأخذا وص

    

كنت يف : حدثين أبو لعي بن األعرايب الشاعر قال: وحدثين أبو احلسن أمحد بن يوسف التنوخي قال: قال
دعوة جحظة، فأكلت، وجلسنا نشرب، وهو يغين، إذ دخل رجل فقدم إليه جحظة زلة كان زهلا من 

ن الرجل كان طاوياً، طاوى تسع، فأتى على وكأ: طعامه وحنن نأكل، وكان خبيالً على الطعام، قال
: الزلة، ورفع الطيفورية فارغة، وجحظة يرمقه وحنن نلمح جحظة، ونضحك، فلما فرغ، قال له جحظة

نعم، فوضعاه بينهما، ولعبا، فتواىل اللعب على جحظة من الرجل بأن جتيء : تلعب معي بالنرد قال
فأخرج جحظة رأسه من قبة اخليش رافعاً له إىل الفصوص على ما يريد من األعداد ويكره جحظة، 

  .لعمري إين أستحق هذا، ألين أشبع من أجعته: السماء، وقال كأنه خياطب اهللا جل وعز

. ما أشد تباعد ما بني هببذين اخلربين، وخرب رواه التنوخي أيضاً عن أيب العباس بن املنم، قال: قلت

دين أبو جعفر حممد بن حيىي شريزاد، يف أيام تدبريه األمر، قص: مسعت أبا عبد اهللا املوسوي العلوي يقول
قصداً قبيحاً، وعمل يل كتابة مؤامرة يف خراجايت مبائة ألف درهم، أكثرها واجب وباقيها كالواجب، 

عليها، واعتقلين يف داره، فضقت ذرعاً مبا نزل يب وعلمت أن املال سيلزمين إذا . وأحضرين للمناظرة
: يف حايل، ويهتك جاهي، فلم أدر ما أصنع، فشاورت بعض من خيتص به، فقالنوظرت، وأنه يؤثر 

: ففكر يف حيلة أو خمادعة، ففكر مث قال: طمعه فيك واهللا قوي، وما يفعل معه بشيء غري املال، فقلت له

ما . ال أعرف لك دواء إال شيئاً واحداً إن مسحت به نفسك وتركت العلوية عنك وفعلت جنوت، قلت
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هو رجل مسح على الطعام، حمب ألكلة مائدته، موجب حلرمته، وأرى لك، إذا وضع طعامه، : هو، قال
أن خترج إليه، فإنك معه يف الدار، وال مينعك املوكلون من ذلك، فتجيء بغري إذن، فتجلس على املائدة، 

بأكثرها، وتأكل وتنبسط وختاطبه يف أمرك عقيب األكل، وتسأله، وترفق به، وختضع له، فإنه يساحمك 
ويقرب ما بينك وبينه، فشق ذلك علي، مث نظرت، فإذا وزن املال أشق منه، وكان أبو جعفر ال يأكل إال 

بعد املغرب يف كل يوم أكلة، فلم آكل ذلك اليوم شيئاً، وراعيت مائدته، فلما وضعت، قمت، فقال 
ما رأى أبو جعفر، أكرب ذلك ولل إىل مائدة الوزير، فما قدروا أن مينعوين، فل. إىل أين؟ قلت: املوكلون

أال عندي يا سيدي، وأجلسين إىل جنبه، فأقبلت آكل وأنبسط يف األكل واحلديث، إىل أن . وجهه وقال
رفعت املائدة واستدعاين إىل موضعه، فغسلت يدي حبضرته، فلما فرغت، أردت أن أبتدئه باخلطاب، 

خرك عن مرتلك، فامض إىل بيتك، وما أخاطبك بشيء قد آذيتك يا سيدي، يا أبا عبد اهللا، بتأ: فقال يل
مما يف نفسي، وال مما أردت خماطبتك به، وال مطالبة عليك من جهيت، بعد ما تفضلت به، فشكرته، 

هامتوها، فما برحت إال : إن رأى سيدنا، أيده اهللا، أن يتمم معروفه بتسليم املؤامرة إيل، فقال: وقلت
 وقد سقط املال ين، ولزمته للسلم، وصرت أتعمد مؤاكلته، وهي يف خفي، وانصرفت إىل مرتيل

  .والتخصص به، فسلمت طول أيامه، وسلم جاهي ومايل علي، إىل أن مضى لسبيله

هذا حسن من فعله، مع عسف كان فيه بالرعية يف جباية املال، مل يسبق إليها، وال تبعه بعده أحد : قلت
ه استدعى العيارين وضمنهم ما يسرقونه من أموال الناس وكتب أن: يف مثلها، فكانت له أفعال منكرة منها

  : جحظة إىل أيب إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا املشمعي، وكان قائداً جليالً، تقلد البصرة وفارس

 الفتى، إن كان يعشق زينه تزين  أبا إسحاق مني رسالة إليك

 ينهفقد أصلحت بيني وب عليه،  لقد كنت غضباناً على الدهر زاريا

  : وكان أبو إسحاق هذا أديباً شاعراً، ومن شعره

 إلي حبيب قريب وكل  طف من أجله أهله أال

  ألبطل ظن الذي يستريب  عن غيره قبله وأسأل

  : وأنشد جحظة لنفسه يف أماليه

 نعمة ما نالها ملك وحزتم  نلتم صحة، ما نالها بشر قد

  وسوس الفلكبما أتاكم به، أم   شعري أمقدار تعمدكم فليت

  : وأنشد جحظة يف أماليه

 واهللا حسن ظني أخلفت  من دعاني وفر مني يا
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 أو قليل بن ومالح  قد كنت أرضى بخبز رز

 يوماً بعقر دن أقام  من نبيذ دبس وسكرة

 شاعر مغني مساعد  يغلو بما ذكرنا فكيف

    

 ناعورة ثابت يف يوم مطر، كنت أشرب عند بعض إخواين بباب حرب يف: وحدث جحظة يف أماليه قال
حدثوا : ومعنا شيخ خضيب حسن الربة متصدر، فتجارينا ذكر املطر، وما جاء فيه من اخلرب، فقال الشيخ

يا سيدي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى صاحبيه، أبا بكر وأبا حفص وعلى النبيني السريني منكر 
 يريد يوم - خم وصاحب راية النيب يوم القطائف ونكري وعلى عمرو بن العاضي قاتل الكفار يوم غدير

ما من قطرة ترتل من السماء إال وحما ملك يتبحا حىت :  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال-الطائف 
نعم يا : يا شيخ فالقطر يقع يف الكنيف، وامللك يرتل معه قال: يضحا يف موضحا مث يصعد ويدحا فقلت

  .ءة واخلسةسيدي فيهم ما يف الناس من الدنا

  : وأنشد جحظة لنفسه يف أماليه

  لما تثنى واضطرب  أعاليه الصلب قالت

استهديت من بعض إخواين دواة : أترى جنيت جناية؟ حىت صلبت على اخلشب قال جحظة يف أماليه
  : ما أراد الشاعر بقوله: فأخرها عين، مث اجتمعنا يف جملس أيب العباس ثعلب، فقلت أليب العباس

 معشر موتى وإن لم يكفنوا به   ما قبر عديم ترابه:أحاجيك

  فإن نبشوا يوماً من الدهر بينوا  عن التبيان مدة قبرهم سلوت

  .الدواة، فلما انصرفت إىل مرتيل إذا الدواة قد سبقتين إليه: فسكت ساعة، مث قال

  : دعوت فضيالً األعرج، وكان عندنا مجاعة فكتب إلينا: قال جحظة

 نديماً ومسمعاً وعقارا ه  ، وقد رزق اللأنا في منزلي

 شغل الحلي أهله أن يعارا  فاعذروني بأن تخلفت عنكم

  : ومثله لغريه

 أن نوم الكرى السمارا بعد  حي طيفاً من األحبة زارا

 عيوناً عن الوصال سهارى ل  داعياً في الوصال تحت دجى اللي

 بصاراذاك األسماع واأل قبل  ما بالنا جفينا وكنا قلت



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  159  

 الحلي أهله أن يعارا شغل  إنا كما عهدت، ولكن :قال

يا سيدي تعدين : إذا كان بعد ثالث عرفتك، فقلت: وسألت احلسن بن خملد حاجة، فقال: قال جحظة
  .أن تعدين

كنت جالساً عند صديق يل، فجاءه رقعة من مرتله، فلما نظر فيها ضرط، فحادثته : قال جحظة يف أماليه
  .قد فين الدقيق وغدا اخلبزة: لته وأخذا، وإذا فيهاساعة واعتق

  : وأنشد لنفسه يف أماليه يقول

 خفف اهللا رب العرش بلواكا ال  لي مالكي، والدمع منحدر يقول

  حاشاكا: يقول قلبي له في السر  دعوت إليه عند معتبة، وإن

  : وأنشد أيضاً لنفسه يف أماليه

 غير حرفة األدب يأدركن  أنصفتني يد الزمان وال ما

  أمي، وأير الحمار في أست أبي  ال حفظ اهللا، حيثما سلكت

 يوماً عن ذلة الطلب وجهي  ما تركا درهماً أصون به

  أحمد بن جميل بن الحسن بن جميل أبو منصور

  .أديب أريب، فاضل كامل، له يد باسطة يف النظم والنثر، وهو من أهل بغداد، وكان يسكن باب األزج

كانت له معرفة باألدب جيدة، وله :  أبو الفرج بن اجلوزي، يف مذيله على صدقة ابن احلسن، فقالذكره
  .كتاب مقامات حذو احلريري، وله فضل

  .ومات يف شهر ربيع اآلخر سنة سبع وسبعني ومخسمائة

  أحمد بن حاتم أبو نصر الباهلي

. ن أمحد القمري اإلسكايف النحويصاحب األصمعي، روى عن األصمعي كتبه، وقال أبو العباس حممد ب

زعموا أن أمحد بن حامت : كان أبو نصر ابن أخت األصمعي، وقال أبو الطيب يف كتاب مراتب النحويني
كان ابن أخت األصمعي، وليس هذا بثبت، رأيت أبا جعفر بن باسوه ينكره، وكان أثبت من عبد 

ن األعرايب وقد أخذ عن األصمعي وأيب الرمحن، يعين ابن أخت األصمعي، واسن، وكان يضيق على اب
عبيدة وأيب زيد، وأقام ببغداد، ورمبا حكى الشيء بعد الشيء عن أيب عمرو الشيباين، ومات، فيما ذكره 

هو وأبو عبد اهللا ابن األعرايب وعمرو بن عمرو الشيباين يف سنة إحدى وثالثني ومائتني وقد نيف على 



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  160  

  .السبعني

    

قال ثعلب دخلت على يعقوب بن السكيت، وهو يعمل : عمر الزاهد قالوحدث املرزباين عن أيب 
إصالح املنطق فقال، يا أبا العباس، رغبت عن كتايب، فقلت له كتابك كبري وأنا عملت الفصيح للصبيان، 

قد سألت أبا نصر : مث قال سر معي إىل أيب نصر صاحب األصمعي، فمضيت معه فلما كنا يف الطريق قال
ال تفعل فإن عنده أجوبة، وقد أجابك : أجابين جواباً مل أرضه، أفأعيده عليه؟ فقلتعن بيت شعر ف

يا مؤاجر أنت وهذا وأنا قريبك حىت رموين بك، : ببعضها، فلما دخلت عليه سأله عن البيت، فقال له
ال مقام لك هاهنا، اخرج من سر : عندي عشرون جواباً يف هذا، وخجل من ذلك، وخرجنا، فقلت له

  .أى، واكتب إيل مبا حتتاج إليه ألسأل عنه وأعرفك إياهمن ر

  .ما يصدق علي إال أبو نصر، وكان ثقة مأموناً: وحكي عن األصمعي أنه كان يقول

كتاب الشجر والنبات، كتاب اللبإ واللنب، كتاب اإلبل، كتاب أبيات املعاين : وأليب نصر من التصانيف
كتاب ما يلحن فيه العامة، . ، كتاب اخليل كتاب الطريكتاب اشتقاق األمساء، كتاب الزرع والنحل

  .كتاب اجلراء

وملا أقدم اخلصيب بن أسلم أبا حممد الباهلي صاحب األصمعي إىل : وذكره محزة يف كتاب إصبهان، قال
إصبهان، نقل معه مصنفات األصمعي، وأشعار شعراء اجلاهلية واإلسالم مقروءة على األصمعي، وكان 

عد سنة عشرين ومائتني فأقام أشهراً، مث تأهب منها للحج، فدخل إىل عبد اهللا بن احلسن، قدومه إصبهان ب
وسأله أن يدله على رجل يسلم إليه دفاتره إىل أن يرجع، فقال له عليك مبحمد بن العباس، وكان مؤدب 

 بن عبد اهللا أوالد عبد اهللا بن احلسن، مقبول القول، فسلم الباهلي إليه دفاتره، وخرج، فأنسخها حممد
الناس، فقدم الباهلي وقامت قيامته، ودخل إىل عبد اهللا بن احلسن، وذكر له ما كان يأمل يف دفاتره من 
التكسب ا، فجمع له عبد اهللا بن احلسن من أهل البلد عشرة آالف درهم، ووصله اخلصيب بعشرين 

  .ألفاً، فتناوهلا ورجع إىل البصرة

 ^  

  الجزء الثالث 

  ارث بن المبارك الخزازأحمد بن الح
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أبو جعفر، راوية أيب احلسن املدائين، والعتايب، كان راوية مكثراً، موصوفاً بالثقة، وكان شاعراً، وهو من 
موايل املنصور، ومات اخلزاز، فيما ذكره قانع، ورواه املرزباين عنه، يف ذي احلجة سنة سبع ومخسني 

  .مات يف سنة تسع ومخسني: مقابرها، وقيلومائتني، وكان يرتل يف باب الكوفة، فدفن يف 

أخربين عبيد اهللا بن أمحد، بن طاهر، عن : حدثين علي بن هارون، قال: فقال: وذكره املرزباين يف املقتبس
طلب املنصور رجاالً جيعلهم بوابني له، : أبيه، عن حممد بن صاحل، بن النطاح، موىل هاشم عن أبيه، قال

 لئام األصول، أنذال النفوس، صالب الوجوه، وال جتدهم إال يف رقيق ال يضبطهم إال قوم: فقيل له
اليمامة، فاشترى له مائيت غالم من اليمامة، فصري بعضهم بوابني، وبقي الباقون، فكان ممن بقي خالد، 
  .جد أيب العيناء حممد بن القاسم بن خالد، وحسان جد إبراهيم بن عطار، جد أمحد بن احلارث اخلزاز

أنشدت أمحد بن احلارث : حدثين احلسني بن إسحاق، قال: أخربين حممد بن حيىي قال: رزباينوقال امل
  : شعراً للبحتري، فعاب منه شيئاً، فبلغ البحتري، فقال

 قدر اهللا الذي يجري من  هللا على ما أرى الحمد

  يوماً وال ذا الدهر من دهري  كان ذا العالم من عالمي ما

 الخزاز في شعري ويحكم  يالحرمان في مطلب يعترض

  : وروى حممد بن داود، ألمحد بن احلارث، يف إبراهيم ابن املدبر، وحاجبه بشر

 أمر الملوك يختلف كذاك  وجه جميل وصاحب صلف

 يلقاهم به جنف وبشر  تلقى بالبشر واللطف فأنت

 وجه سما به شرف أكرم  حسن الوجه والفعال ويا يا

 الذي كل أمره نطف غث  الويا قبيح الفعال بالحاجب 

 والذم ليس يأتلف والمدح  تبني وبشر يهدمه فأنت

كان اخلزاز ذا فهم ومعرفة، صدوقاً، أمسع املدائين كتبه كلها، وهو : وذكر أبو بكر اخلطيب، فقال
وكان كبري الرأس، طويل اللحية كبريها، حسن . بغدادي، روى عنه السكري، وابن أيب الدنيا، وغريمها

بلغين أن منكراً : ه، كبري الفم ألثغ، خضب قبل موته لسنة خضاباً قانئاً، فسئل عن ذلك، فقالالوج
  .جتاف عنه: ونكرياً، إذا حضرا ميتاً فرأياه خضيباً، قال منكر لنكري

    : ومن سائر شعره قوله

 تنمر دوني حاجب الباب إذا  امرؤ ال أرى بالباب أقرعه إني
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 وال أطالب ود الكاره اآلبي  فوال ألوم امرأ في رد ذي شر

وملا قتل بغا التركي باغر التركي، وهاجت األتراك على املستعني باهللا، وخافهم، واحندر من سر من رأى 
  : إىل بغداد، يف سنة إحدى ومخسني إىل مائتني يف احملرم، قال أمحد بن احلارث

  لقد هاج باغر حرباً طحوناً  لئن قتلوا باغراً لعمري

 بالليل يلتمسون السفينا ن  خليفة والقائداال وفر

 فحل بهم منه ما يكرهونا  ببغداد قبل الشروق وحل

 اهللا والراكبينا وغرقها  السفينة لم تأتنا فليت

  .هي قصيدة يذكر فيها احلرب وصفتها

  : وقال أمحد بن احلارث، يف بشر حاجب إبراهيم ابن املدبر

  وتركنا لك بشرا  تركناك لبشر قد

كتاب أمساء . كتاب املسالك واملمالك: له من الكتب: وذكره حممد بن إسحاق الندمي يف كتابه، وقال
كتاب مغازي البحر يف دولة بين هاشم، وذكر أيب حفص صاحب . اخللفاء، وكتام، والصحابة

ناء كتاب ما ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عنه، كتاب أب. كتاب األشراف. كتاب القبائل. أقريطش
كتاب مغازي النيب صلى اهللا عليه وسلم . كتاب خمتصر كتاب البطون. كتاب نوادر الشعراء. السراري

. كتاب النسب. كتاب شحنة الربيد. كتاب األخبار والنوادر. كتاب أخبار أيب العباس. وسراياه وأزواجه

  .يةكتاب مجهرة نسب احلارث بن كعب، وأخبارهم يف اجلاهل. كتاب احلالئب والرهان

  أحمد بن الحسنالسكوتي

  .بن إمساعيل أبو عبد اهللا السكويت الكندي النسابة، كان له اختصاص باملكتفي، مث باملقتدر

إنه كان ممن أخذ عن : ذكره أبو احلسن، حممد بن جعفر بن النجار، الكويف، يف تاريخ الكوفة، وقال
  .، هذا لفظ ابن النجار بعينهثعلب األدب، وكان مليح الس، حسن الترسل، ممكناً من نفسه

ما عرف النساب أنساب العرب على : قال ابن عبدة النساب: وحكى ابن النجار، عن أيب عبد اهللا قال
حقيقة، حىت قال الكميت الرتاريات، فأظهر ا علماً كثرياً، ولقد نظرت يف شعره، فما رأيت أحداً أعلم 

  .منه بالعرب وأيامها

  .مسعت هذا، مجعت شعره، فكان عوين على التصنيف أليام العربفلما : قال أبو عبد اهللا

  : ورأيت أنا أليب عبد اهللا كتاباً يف أمساء مياه العرب، ونقلته غري تام
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  أحمد بن الحسن، بن القاسم،

  .بن احلسن، أبو علي أبو بكر، يلقب الفلكي، جد أيب الفضل الفلكي احلافظ اهلمذاين

احلسني التميمي، وأيب احلسن، علي بن احلسن، بن سعد البزاز، وأيب روى عن احلسن بن : قال شريويه
  .بكر، عمر بن سهل احلافظ، روى عنه ابناه أبو عبد اهللا احلسني، وأبو الصقر احلسن

وكان إماماً جامعاً يف كل فن، عاملاً باألدب، والنحو، والعروض، وسائر العلوم، وخصوصاً يف علم : قال
. احلاسب، ولذلك لقب بالفلكي، وكان هيوباً، ذا حشمة ومرتلة عند الناس: لهاحلساب، فإنه كان يقال 

  .مات يف ذي القعدة، سنة أربع ومثانني وثالمثائة، وهو ابن مخس ومثانني سنة

  أحمد بن الحسن، بن محمد، بن اليمان

إمنا هو حلسن ابن الفتح، الديناري، أبو عبد اهللا، رجل أديب، إال أن الغالب عليه احلط، وذكرنا له، 
  .خطه، الذي بلغ فيه الغاية

وكان والده : وقال أبو الوزير عميد الدولة، أبو سعد بن عبد الرحيم، يف أخبار ابنه عبد اجلبار، بن أمحد
أبو عبد اهللا الديناري مقدماً مكرماً، يزور حبسن خطه على أيب عبد اهللا بن مقلة، تزويراً ال يكاد يفطن له، 

  .أبو يعلى عبد اجلبار، ذكر يف بابه: ل لهوله ولد أديب، يقا

  أحمد بن الحسين، يعرف بابن شقير

أبو بكر، هو أمحد بن احلسني، بن العباس، بن الفرج، النحوي، أخذ عن أمحد بن عبيد بن ناصح، وكان 
ومات يف صفر سنة سبع عشرة وثالمثائة، يف . مشهوراً برواية كتب الواقدي، عن أمحد بن عبيد عنه

كتاب . كتاب خمتصر يف النحو: املقتدر، وهو يف طبقة أيب بكر بن السراج، وله تصانيف، منهاخالفة 
  .كتاب املذكر واملؤنث. املقصور واملمدود

أن الكتاب الذي ينسب إىل اخلليل، ويسمى اجلمل، من تصانيف ابن شقري : قرأت يف كتاب ابن مسعدة
  .النصب على أربعني وجهاً: يقول فيه: قال. هذا

  حمد بن الحسين بن مهران المقرئأ

  .أصله من أصبهان، سكن نيسابور: أبو بكر النيسابوري، قال احلافظ أبو القاسم

    

مات يف السابع . هو إمام عصره يف القراءات، وأعبد من رأينا من القراء، وكان جماب الدعوة: قال احلاكم
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ات ابن ست ومثانني سنة، وصلينا عليه يف والعشرين من شوال، سنة إحدى ومثانني وثالمثائة، وهو يوم م
  .ميدان الطاهرية، وتويف يف ذلك اليوم، أبو احلسن العامري، صاحب الفلسفة

مسعت الثقة من أصحابنا، يذكر أنه رأى أبا بكر بن : فحدثين عمر بن أمحد الزاهد، قال: قال احلاكم
أيها األستاذ ما فعل اهللا . فقلت: ن فيها، قال يف املنام، يف الليلة اليت دف- رمحه اهللا -احلسني بن مهران 

  .هذا فداؤك من النار: إن اهللا عز وجل، أقام أبا احلسن العامري حبذائي، وقال: بك؟ فقال

إذا كان : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مث ذكر احلاكم بإسناد رفعه إىل أيب موسى األشعري، قال
وهذا ". هذا فداؤك من النار: هذه األمة رجالً من الكفار، فيقوليوم القيامة، أعطى اهللا كل رجل من 

  .اخلرب إذا قرن بالرؤيا، صار من براهني الشرع

مسع ابن مهران بنيسابور، أبا بكر بن حممد، بن إسحاق، بن خزمية، وأبا العباس السراج : قال احلاكم
 كتاب الغاية، كتاب قراءة أيب كتاب الشامل،: وله من التصانيف. الثقفي، وأبا العباس املاسرجسي

عمرو، كتاب غرائب القرآن، كتاب وقوف القرآن، كتاب االنفراد، كتاب شرح املعجم، كتاب شرح 
التحقيق، كتاب اختالف عدد السور، كتاب رؤوس اآليات، كتاب الوقف واالبتداء، كتاب قراءة عبد 

تاب االتفاق واالنفراد، كتاب املقطع اهللا بن عمرو، كتاب علل كتاب املبسوط، كتاب آيات القرآن، ك
  .واملبادئ

قرأت على أيب علي، حممد بن أمحد، بن حامد، الصفار : مسعت أبا بكر بن مهران يقول: قال احلاكم
قرأت القرآن من أوله إىل آخره، على أيب بكر، حممد بن : املقرئ، القرآن من أوله إىل آخره، وقال

قرأت على قنبل بن عبد الرمحن، بن حممد ابن خالد، بن سعيد، : السليمان، بن موسى اهلامشي ببغداد، ق
قرأت على أيب احلسن النبال، وأخربين أنه قرأ على ابن اإلخريط وهب بن : وقال. بن خرجة املكي

واضح، وقرأ ابن اإلخريط، على إمساعيل بن عبد اهللا، بن قسطنطني، وقرأ ابن قسطنطني، على شبل بن 
ان، فأخرباه أما قرأا على عبد اهللا بن كثري، عن جماهد، عن ابن عباس، عن أيب عباد، ومعروف بن مسك

  .بن كعب، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وحممد بن احلسني، بن مهران األديب، الفقيه الكاتب، أخو أيب بكر، مسع عبد اهللا بن شريويه : قال احلاكم
ومات يف شعبان، سنة مثان . اق، ابن خزمية وأقرانهوأقرانه، ومسع الكتب من أيب بكر، حممد بن إسح

  .ومخسني وثالمثائة، وهو ابن نيف ومثانني سنة

  أحمد بن أبي خالد، أبو سعيد الضرير
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البغدادي، رأيت يف فوائد أيب احلسني، أمحد بن فارس، بن زكريا اللغوي، صاحب كتاب امل ما 
 العرتي، ومل أمسعه، حدثين أبو معاوية الضرير، حممد وجدت يف تفسري أيب موسى، حممد بن املثىن: صورته

بن حازم، حدثنا إمساعيل، روى عن أيب صاحل، هكذا أمساه، وقد مساه السالمي، كما ذكرناه يف الترمجة، 
  .والذي ترمجناه أصح، ألين رأيته يف مواضع أخر موافقاً له، واهللا أعلم

ستقدمه من بغداد إىل خراسان، وقام بنيسابور وأملى كان طاهر بن عبد اهللا، بن طاهر، ا: قال األزهري
ا املعاين، والنوادر، ولقي أبا عمرو الشيباين، وابن األعرايب، وكان يلقي األعراب الفصحاء، الذين 

  .استوردهم ابن طاهر نيسابور، فيأخذ عنهم، وكان مشر، وأبو اهليثم يوثقانه

ني، بن أمحد السالمي، صاحب كتاب والة ونقلت من كتاب نتف الطرف، تأليف أيب علي احلس
خرج أبو سعيد الضرير، عن أيب عبيد، من غريب احلديث مجلة مما : خراسان، وقد ذكرناه يف بابه، قال

غلط فيه، وأورد يف تفسريه فوائد كثرية، مث عرض ذلك على عبد اهللا بن عبد الغفار، وكان أحد األدباء، 
اكتحل ذا : ين يدك، فناوله يده، فوضع الشيخ يف كفه متاعه، وقالناو: فكأنه مل يرضه، فقال أليب سعيد

: مسعت أبا جعفر، حممد بن سليمان الشرمقاين قال: يا أبا سعيد، حىت تبصر، فكأنك ال تبصر، مث قال

: إذا أردت أن تعرف خطأ أستاذك فجالس غريه، وله تصانيف: مسعت أبا سعيد الضرير يقول، كان يقال

  . على أيب عبيد يف غريب احلديث، وكتاب األبياتمنها كتاب الرد

    

حدثين عمي حممد بن الفضل، وكان قد : حدثين أبو العباس، حممد بن أمحد الغضاري، قال: قال السالمي
ملا قدم عبد اهللا بن طاهر نيسابور، وأقدم معه مجاعة من فرسان طرسوس : بلغ مائة وعشرين سنة، قال

عراب، منهم عرام، وأبو العميثل، وأبو امليسجور، وأبو العجنس، وعوسجة، وملطية، ومجاعة من أدباء األ
وأبو الغدافر وغريهم، فتفرس أوالد قواده وغريهم بأولئك الفرسان، وتأدبوا بأولئك األعراب، وم خترج 

 يف أبو سعيد الضرير، وامسه أمحد بن خالد، وكان واىف نيسابور مع عبد اهللا ابن طاهر، فصار م إماماً
األدب، وقد كان صحب بالعراق أبا عبد اهللا، حممد بن زياد األعرايب، وأخذ عنه، فبلغ ابن األعرايب، أن 

بلغين أن أبا سعيد يروي : أبا سعيد يروى عنه أشياء كثرية مما يفيت فيه، فقال لبعض من لقيه من اخلراسانية
ار العجاج ورؤبة، فإنه عرض ديواما علي عين أشياء كثرية، فال تقبلوا منه ذلك، غري ما يرويه من أشع

  .وصححه

اختصم بعض األعراب اللذين كانوا مع عبد اهللا بن طاهر، يف : وحدث عن الغضاري، عن عمه قال
فقال أبو : عالقة بينهم إىل صاحب الشرطة بنيسابور، فسأهلم بينة وشهوداً يعرفون، فأعجزهم ذلك

  : العيسجور
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 شهود لنا غير األعاريب فال  ايبغ منا شهوداً يشهدون لن إن

  من داره بين أرض الحزن واللوب  يبغي بنيسابور معرفة وكيف

حدثين وهب بن إبراهيم، خال عبيد : قال. قرأت خبط عبد السالم الصري، يف كتاب حممد بن أيب األزهر
 أبو سعيد عاملاً كنا يوماً بنيسابور يف جملس أيب سعيد العفوف، وكان: اهللا، بن سليمان ابن وهب، قال

باللغة جداً، إذ هجم علينا جمنون من أهل قم، فسقط على مجاعة من أهل الس، فاضطرب الناس 
لسقطته، ووثب أبو سعيد، ال يشك أن آفة حلقتنا من سقوط جدار، أو شرود يمة، فلما رآه انون 

ترع، آذاين هؤالء الصبيان، احلمد هللا رب العاملني، على رسلك، يا شيخ ال : على تلك احلال، قال
امتنعوا عنه عافاكم اهللا، فوثبنا : وأخرجوين عن طبعي، إىل ما ال أستحسنه من غريي، فقال أبو سعيد

وشردنا من كان ورجعنا، فسكت ساعة ال يتكلم، إىل أن عدنا إىل ما كنا فيه من املذاكرة، وابتدأ بغضنا 
  : ىت بلغ قولهبقراءة قصيدة من شعر شل بن جرير التميمي، ح

 ولم يعقد وراءهما يد فآبا  غالمان خاضا الموت من كل جانب

 مكروه من الموت أسود سيلقاه  يلقيا قرناً فال بد أنه متى

ومل : قف يا أيها القارئ، تتجاوز املعىن وال تسأل عنه، ما معىن قوله: فما استتم هذا البيت حىت قال
قل يا شيخ، فإنك املنظور إليه، واملقتدى به، فقال أبو : قالوراءمها يد؟ فأمسك من حضر عن القول، ف

إما رميا بأنفسهما يف احلرب أقصى مراميها، ورجعا موفورين مل يؤسرا، فتعقد أيديهما : يقول: سعيد
يا شيخ، أترضى لنفسك ذا اجلوب؟ فأنكرنا ذلك على انون، فنظر بعضنا إىل بعض، : كتفاً، فقال

املعىن يا شيخ، آبا، ومل تعقد يد مبثل فعلهما بعدمها، : ذا الذي عندنا، فما عندك؟ فقاله: فقال أبو سعيد
  : ألما فعال ما مل يفعله أحد، كما قال الشاعر

 عدوه بالخنصر ساداتها  إذا عدت تميم معاً قرم

  فلم تطل عنه ولم تقصر  اهللا ثياب الندى ألبسه

  : أي خلقت له، وقريب من األول قوله

 ال يصعدون قدماً على قدم  مي بنو مذحج من خير األممقو

يعين أم يتقدمون الناس، وال يطئون على عقب أحد، وهذان فعال ما مل يعطه أحد، فلقد رأيت أبا سعيد 
يتصدرون ويغرون : وقد امحر وجهه، واستحيا من أصحابه، مث غطى انون رأسه، وخرج وهو يقول

  .اطلبوه، فإين أظنه إبليس، فطلبناه فلم نظفر به: سعيد بعد خروجهالناس من أنفسهم، فقال أبو 

كان أبو سعيد الضرير مثرياً ممسكاً، ال يكسر رأس : حدثين أبو جعفر الشرمقاين قال: قال الشافعي
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  .رغيف له، إمنا يأكل عند من خيتلف إليهم، لكنه كان أديب النفس، عاقالً

    

فقدم إليه طبق عليه قصب السكر، وقد قشر وقطع كاللقم، فأمره حضر يوماً جملس عبد اهللا بن طاهر، 
إن هلذا لفاظة ترجتع من األفواه، وأنا أكره ذلك يف : عبد اهللا ابن طاهر أن يتناول منه، فقال أبو سعيد

تناول، فليس بصاحبك من احتشمك واحتشمته، أما إنه لو :  فقال عبد اهللا- أيده اهللا -جملس األمري، 
إن هذا الكالم جرى بني الضرير، وبني : لى مائة رجل، لصار كل رجل منهم عاقالً، وقيلقسم عقلك ع

كان أبو سعيد الضرير، خيتار املؤدبني ألوالد : حدثين الغضاري قال: وحدث قال. أيب دلف يف جملسه
قواد عبد اهللا بن طاهر، ويبني مقدار أرزاقهم، ويطوف عليهم، ويتعهد من بني أيديهم من أولئك 

: يا فالن، من أين وجهك؟ قال: الصبيان، فاستقبله يوماً يف ميدان احلسني بعض أولئك املؤدبني، فقال له

اللهم غفراً، زدمها يف أول : قال زد فيه ألفاً والماً، فقال من شاذيا خال، فقال أبو سعيد. من شاذياخ
يصرف : عني درمهاً، فقالألف الم شاذياخ، فقال صم صداك، كم رزقك؟ قال سب: احلرب، ويلك، فقال

  .ويبدل به غريه، وهو صاغر صد

ملا قلد : مسعت أيب يقول: مسعت أبا زكريا حيىي بن حممد العنربي يقول: وحدث احلاكم يف كتاب نيسابور
حاجة يا أمري : املأمون عبد اهللا بن طاهر والية خراسان، سنة سبع عشرة ومائتني، وناوله العهد بيده قال

: من هم؟ قال: يسعفين أمري املؤمنني يف استصحاب ثالثة من العلماء، قال:  مقضية، قال:املؤمنني، قال

: فأجابه إىل ذلك، فقال عبد اهللا. احلسني ابن الفضل البجلي، وأبو سعيد الضرير، وأبو إسحاق القرشي

يا أبا فقال . أيوب الرهاوي: من؟ قال: قال. وطبيب يا أمري املؤمنني، فليس يف خراسان طبيب حاذق
فقدم احلسن بن الفضل بنيسابور، : قود أخليت العراق من األفراد، قال. لقد أسعفناك مبا التمسته: العباس

وابتاع ا داراً مشهورة بباب غزرة، فبقي يعلم الناس العلم، ويفيت، إىل أن مات يف شعبان، سنة اثنتني 
ولو كان يف بين : قربة احلسني ابن معاذ، قالومثانني ومائتني، وهو ابن مائة سنة وأربع سنني، ودفن يف م

  .ذكر ذلك كله يف ترمجة احلسني بن الفضل. إسرائيل لكان من عجائبهم، يعين احلسني بن الفضل

مسعت أبا : قرأت خبط األزهري من كتاب نظم اجلمان للمنذري، مسعت أبا عبد اهللا املعقلي املزين يقول
 وأنا -ألعرايب أصول الشعر، أصالً أصالً، وعرض عليه كنت أعرض على ابن ا: سعيد الضرير يقول

فحفظته بعضره، وحفظت النكت اليت أفاد :  شعر الكميت يف االس اليت كان حيضرها، قال-أحضر 
عرضه عليك فالن : مل تعرض علي فيما عرضت شعر الكميت، فقلت له: فيها، فقال يل ابن األعرايب يوماً

ت فيه من الفوائد والنكت واملعاين، وجعلت أنشده، وأعرفه من تلك فحفظته بعرضه، وحفظت ما أفد
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  .النكت، فعجب

  : سألين أبو دلف عن بيت امرئ القيس: وقال أبو سعيد الضرير

  كبكر المقاناة البياض بصفرة

: أفيضاف الشيء إىل صفته؟ قلت: قال: قلت هي هي: أخربين عن البكر، هي املقاناة أم غريها؟ قال: قال

فأضاف الدار إىل اآلخرة، وهي هي بعينها، " ولدار اآلخرة: "قد قال اهللا تعاىل: وأين؟ قلت:  قالنعم،
  : أريد أشفى من هذا؟ فأنشدته جلرير: قال" وللدار اآلخرة: "والدليل على ذلك، أنه قال يف سورة أخرى

 شيعة أعور الدجال كضالل  يا ضب إن هوى القيون أضلكم

  أحمد بن داود بن وتند

وكان حنوياً لغوياً، . أبو حنيفة الدينوري، أخذ عن البصريني والكوفيني، وأكثر أخذه عن ابن السكيت
مات يف مجادى األوىل سنة اثنتني ومثانني ومائتني، . مهندساً منجماً حاسباً، راوية ثقة فيما يرويه وحيكيه

 أمحد بن داود أبو مات: وجدت ذلك على ظهر كتاب النبات من تصنيفه، ووجدت يف كتاب عتيق
قبل سنة تسعني ومائتني، مث وجدت على ظهر النسخة اليت خبط ابن املسبح، بكتاب . حنيفة الدينوري

النبات، من تصنيف أيب حنيفة، تويف أبو حنيفة أمحد بن داود الدينوري، ليلة االثنني، ألربع بقني من 
، أليب عبد اهللا حممد بن سفيان بن هارون، مجادى األوىل، سنة مثانني ومائتني، ووجدت يف كتاب الوفيات

بن بنت جعفر، بن حممد الفريايب البغدادي، مات أبو حنيفة أمحد بن داود، بن وتند، صاحب كتاب 
  .النبات، يف سنة إحدى ومثانني ومائتني

    

قلت أليب حممد : ومن خطه الذي ال أرتاب فيه نقلت، قال: قال أبو حيان يف كتاب تقريظ اجلاحظ
ندلسي، يعين عبد اهللا بن محود الزبيدي، وكان من عدد أصحاب السريايف، وله يف هذا الكتاب ذكر، األ

قد اختلفت أصحابنا يف جملس أيب سعيد السريايف، يف بالغة اجلاحظ، وأيب حنيفة صاحب النبات، ووقع 
أبو : قال. من قولالبد : الرضا حبكمك، فما قولك؟ فقال أنا أحقر نفسي عن احلكم هلما وعليهما، فقال

حنيفة أكثر ندارة، وأبو عثمان أكثر حالوة، ومعاين أيب عثمان الئطة بالنفس، سهلة يف السمع، ولفظ أيب 
والذي أقول وأعتقد وآخذ به، وأسنهم : حنيفة أعذب وأغرب، وأدخل يف أساليب العرب، قال أبو حيان

 الثقالن على تقريظهم، ومدحهم، ونشر لو اجتمع: عليه، أين مل أجد يف مجيع من تقدم وتأخر ثالثة
فضائلهم، يف أخالقهم وعلمهم، ومصنفام ورسائلهم، مدى الدنيا إىل أن يأذن اهللا بزواهلا، ملا بلغوا آخر 
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هذا الشيخ، الذي أنشأنا له هذه الرسالة، وبسببه جشمنا هذه : ما يستحقه كل واحد منهم، أحدهم
أبو حنيفة أمحد بن داود الدينوري، فإنه من نوادر : والثاين. الكلفة، أعين أبا عثمان، عمرو بن حبر

الرجال، مجع بني حكمة الفالسفة، وبيان العرب، له يف كل فن ساق وقدم، ورواء وحكم، وهذا كالمه 
يف األنواء، يدل على حظ وافر من علم النجوم، وأسرار الفلك، فأما كتابه يف النبات فكالمه فيه، يف 

إن له يف القرآن كتاباً، يبلغ ثالثة : دوي، وعلى طباع أفصح عريب، ولقد قيل يلعروض كالم آبدي ب
عشر جملداً، ما رأيته، وإنه ما سبق إىل ذلك النمط، هذا مع ورعه وزهده، وجاللة قدره، وقد وقف 

عصر أبو زيد أمحد بن سهل البلخي، فإنه مل يتقدم له شبيه يف األ: والثالث. املوفق عليه، وسأله وحتفى به
األول، وال يظن أنه يوجد له نظري يف مستأنف الدهر، ومن تصفح كالمه يف كتاب أقسام العلوم، ويف 

كتاب أخالق األمم، ويف كتاب نظم القرآن، ويف كتاب اختيار السري، ويف رسائله إىل إخوانه، وجوابه 
ي يف الناس، من مجع بني احلكمة عما يسأل عنه، ويبده به، علم أنه حبر البحور، وأنه عامل العلماء، وما رئ

والشريعة سواه، وإن القول فيه لكثري، ولو تناصرت إلينا أخبارمها، لكنا حنب أن نفرد لكل واحد منهما 
  .تقريظاً مقصوراً عليه، وكتاباً منسوباً إليه، كما فعلت بأيب عثمان

  : املتنيباملسمى بالفتح، على أيب الفتح، يف تفسري قول : قرأت يف كتاب ابن فرجة

  فما أحد فوقي وما أحد مثلي  فدع عنك تشبيهي بما وكأنه

ما مل يرضه ابن فرجة، ونسبه إىل أنه سأل عنه أبا الطيب، فأجاب ذا اجلواب، فأورد ابن : وقال فيه
زعموا أن أبا العباس املربد ورد الدينور زائراً لعيسى ابن ماهان، فأول ما دخل عليه : فرجة هذه احلكاية

أيها الشيخ، ما الشاة املثمة، اليت ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أكل : قضى سالمه، قال له عيسىو
  : نعم قول الراجز: هل من شاهد؟ قال: فقال. حلمها؟ فقال هي الشاة القليلة اللنب، مثل اللجبة

 عنيز لجبة مجثمه إال  لم يبق من آل الحميد نسمه

    

أيها الشيخ، ما الشاة اثمة، اليت ينا :  حنيفة الدينوري، فلما دخل، قال لهفإذا باحلاجب يستأذن أليب
كيف تقول؟ وهذا : هي اليت جثمت على ركبها وذحبت من خلف قفاها، فقال: عن أكل حلمها؟ فقال

 أبو هي مثل اللجبة، وهي القليلة اللنب، وأنشده البيتني، فقال: شيخ العراق، يعين أبا العباس املربد يقول
أميان البيعة تلزم أبا حنيفة، إن كان هذا التفسري، مسعه هذا الشيخ أو قرأه، وإن كان البيتان إال : حنيفة

صدق الشيخ أبو حنيفة، فإنين أنفت أن أرد عليك من العراق، وذكري ما قد : لساعتهما هذه، فقال
وأنا أحلف : البهت قال ابن فرجةشاع، فأول ما تسألين عنه ال أعرفه، فاستحسن منه هذا اإلقرار، وترك 
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باهللا العلي، إن كان أبو الطيب قط سئل عن هذا البيت، فأجاب هذا اجلواب، الذي حكاه ابن جين، وإن 
 فاجلهل واإلقرار به أحسن من هذا، وذكره - عفا اهللا عنه، وغفر له -كان إال متزيداً مبطالً فيما يدعيه، 

كتاب الباه، كتاب ما يلحن فيه العامة، كتاب : لكتب املصنفةوله من ا: حممد بن إسحاق الندمي فقال
الشعر والشعراء، كتاب الفصاحة، كتاب البحث يف حساب اهلند، كتاب اجلرب واملقابلة، كتاب البلدان 
كبري، كتاب النبات، مل يصنف يف معناه مثله، كتاب الرد على لغزة األصفهاين، كتاب اجلمع والتفريق، 

وال، كتاب الوصايا، كتاب نوادر اجلرب، كتاب إصالح املنطق، كتاب القبلة والزوال، كتاب األخبار الط
  .وله كتاب يف تفسري القرآن: كتاب الكسوف، قال أبو حيان

  أحمد بن رشيق األندلسي

كان أبوه من موايل بين شهيد، ونشأ هو مبرسية، وانتقل إىل : الكاتب أبو العباس، ذكره احلميدي وقال
 األدب وبرز فيه، وبسق يف صناعة الرسائل، مع حسن اخلط املتفق على ايته، وتقدم قرطبة، وطلب

فيهما وشارك يف سائر العلوم، ومال إىل الفقه واحلديث، وبلغ من رياسة الدنيا أبلغ مرتلة، وقدمه األمري 
 عنده، من املوفق أبو اجليش جماهد بن عبد اهللا العامري على كل من يف دولته، ألسباب أكدت له ذلك

املودة والثقة، والنصيحة والصحبة يف النشأة، وكان ينظر يف أمور اجلهة اليت كان فيها نظر العدل 
والسياسة، ويشتغل بالفقه واحلديث، وجيمع العلماء والصاحلني ويؤثرهم، ويصلح األمور جهده، وما رأينا 

 به، مع القدرة، مات بعد من أهل الرياسة من جيري جمراه، من هيبة مفرطة، وتواضع وحلم عرف
األربعني وأربعمائة، عن سن عالية، وله كتاب رسائل جمموعة متداولة، منها رسالة إىل أيب عمران موسى 

بن عيسى بن أيب حاج جنح الفاسي، وأيب بكر بن عبد الرمحن فقيهي القريوان يف اإلصالح بينهما، 
ل منه، وقد رأيته غري مرة إذا غضب يف وكتاب على تراجم كتاب الصحيح للبخاري، ومعاين ما أشك

جملس احلكم أطرق مث قام، ومل يتكلم بني اثنني، فظننته كان يذهب إىل حديث أيب بكر عن رسول اهللا 
وظننت أن قيامه عند الغضب شيء ما " ال حيكم حاكم بني اثنني وهو غضبان: "صلى اهللا عليه وسلم

إمنا غضيب يف :  حكى عن يزيد بن أيب حبيب أنه قالسبق إليه، حىت رأيت بعض املصنفني القدماء قد
  .نعلي، إذا مسعت ما أكره أخذما ومضيت

  أ؛مد بن رضوان أبو الحسن

  .النحوي، أظنه ممن أخذ النحو عن أصحاب أيب علي الفارسي

  أحمد بن زهير أبو خيثمة
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ع أبا نعيم الفضل ابن هو أبو بكر، أمحد بن أيب خيثمة، زهري بن حرب، ابن شداد، النسائي األصل، مس
دكني، وحيىي بن معني، وأمحد بن حنبل، وأخذ علم النسب عن مصعب بن عبد اهللا الزبريي، وأيام الناس 
عن أيب احلسن املدائين، واألدب عن حممد بن سالم اجلمحي، ومات يف شوال سنة تسع وسبعني ومائتني، 

وله كتاب التاريخ الذي : لك كله اخلطيب، قاليف خالفة املعتمد على اهللا، عن أربع وتسعني سنة، ذكر ذ
وال أعرف أغزر فوائد من كتاب التاريخ الذي ألفه أمحد بن خيثمة، : أحسن تصنيفه، وكثر فائدته، قال

واستعار : وكان ال يرويه إال على الوجه، فسمعه منه الشيوخ األكابر، كأيب القاسم البغوي وحنوه، قال
يا أبا العباس :  السراج من أيب بكر بن أيب خيثمة شيئاَ من التاريخ، فقالأبو العباس ابن حممد بن إسحاق

علي ميني أن ال أخذت ذا الكتاب إال على الوجه، فقال أبو العباس وعلي عزمية أن ال أكتب إال ما 
  : اشتهيه فرده عليه، ومل حيدث يف تارخيه عنه حبرف، وأنشد اخلطيب البن أيب خيثمة

  فقد هجرت فما لي لست أساله  تهواه تسالهاهتجارك من  قالوا

    

 فليلقني ليرى آثار بلواه  من كان لم ير في هذا الهوى أثراً

 ال يفك الدهر قيداه متيماً  يلقني يلق مرهوناً بصبوته من

 يشاء الذي أدواه داواه ولو  شفه بالحب مالكه متيم

  .الناس عنه السماعوكان ابن أيب خيثمة كبري الكتاب، أكثر : قال اخلطيب

ويف آخر شوال مات ابن أيب خيثمة صاحب التاريخ : أنه مات سنة سبع وتسعني، قال: يف كتاب الفرغاين
من سكتة، وكانت له معرفة بأخبار الناس وأيامهم، وله مذهب، كان الناس ينسبونه إىل القول بالقدر، 

  .وكان خمتصاً بعلي بن عيسى

  أحمد بن سعد أبو الحسين الكاتب

ذكره محزة يف أهل أصبهان، فقال ندب يف أيام القاهر باهللا إىل عمل اخلراج أبو احلسني أمحد بن سعد، 
فورد أصبهان غرة مجادى األوىل، سنة إحدى وعشرين وثالمثائة، وعزل عنها أبو علي بن رستم يف 

البلد، وعمل اخلراج، مجادى اآلخرة من هذه السنة، مث قدم أبو احلسني بن سعد من فارس متقلداً لتدبري 
من قبل األمري علي ابن بويه، يعين عماد الدولة، يف مجادى األوىل سنة ثالث وعشرين وثالمثائة، مث صرف 

مث رد جباية اخلراج يف أربع وعشرين إىل أيب القاسم سعد بن أمحد بن سعد، : قال. يف سنة أربع وعشرين
 مل يذكره بعد ذلك، وعد فضالء أصبهان من قال مث إن أبا احلسني عزل يف شوال من هذه السنة،
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وأما أبو مسلم حممد، وأبو احلسني أمحد بن سعد، فقد استغنينا بشهرة هذين : أصحاب الرسائل، مث قال
وبعد صوما يف كور املشرق واملغرب، وعند كتاب احلضرة، وإمجاع أهل الزمان على فضلهما عن 

له من الكتب، كتاب االختيار من الرسائل، مل : ملصنفني فقالوصفهما، وعامة الرسائل هلما، مث ذكره يف ا
يسبق إىل مثله، وكتاب آخر يف الرسائل، مساه فقر البلغاء، وكتاب احللي والثياب، وكتاب املنطق، 

  .وكتاب اهلجاء، قرأت يف كتاب عتيق

ه، وأحضر العلماء تنبأ يف مدينة أصبهان رجل يف زمن أيب احلسني بن سعد، فأيت ب: حدثين شيخ كبري قال
إن لكل نيب آية، فما : ويلك: أنا نيب مرسل، فقيل له: والعظماء والكرباء كلهم فقيل له من أنت؟ فقال

: أظهرها: ما معي من احلجج مل يكن ألحد قبلي من األنبياء والرسل، فقيل له: آيتك وحجتك؟ فقال

حة، فليحضرها إيل أحبلها بابن يف من كان منكم له زوجة حسناء، أو بنت مجيلة، أو أخت صبي: فقال
: أما أنا فأشهد أنك رسول، وأعفين من ذلك، فقال له رجل: ساعة واحدة، فقال أبو احلسني بن سعد

فقام ميضي، فقيل له إىل أين؟ قال أمضي إىل : ولكن عندي عرت حسناء، فأحبلها يل: نساء ما عندنا
م إىل نيب، فضحكوا منه وأطلقوه وأنشد لإلصبهاين جربائيل وأعرفه أن هؤالء يريدون تيساً، وال حاجة 

  : أيب احلسني هذا أشعاراً منها يف جواب معمى

 يتطوع بالمودة يحمد ومن  رماني أخ أصفي له الود جاهداً

 بوجه المعمى بالصواب مؤيد  تعيي على كل عالم بداهبة

 تكرا ببيداء قردد وأرسلها  سرب الوحش والطير سره وحمل

 يغد يوماً بالجوارح يصطد ومن  قلبي وهو في نفس جارحفانهضت 

 الوحوش طائعات وهدهد يقود  لي الصنفين من بين أرنب فحاش

 نسق مثل الجمان المنضد على  لنا أسراب طير تتابعت يسوق

 عباديداً بشمل مبدد وعادت  بالزجر حتى تحولت ومزقتها

 ن متجلدمسمح طوعاً وم فمن  بالفكر حتى تذللت وراوضتها

 رهين بالصبابة ذي دد قريض  السر الخفي وأنشدت فأخرجت

 يستطع منها الزيادة يزدد متى  وإني وإياها لكالخمر والفتى

  : وله يف الفضل حممد بن احلسني بن العميد

 جدد حر الثكل في كبدي والبين  أفردني بالهم والكمد البين
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فارقت من صار لي من واحدي 
 عوضاً

 جعلنها فرقة األبدرب ال ت يا 

 كيد من الدهر بعد الفقد للولد  حشاشة نفسي أن يطيف بها أمسك

 بعد انقصاف الظهر والعضد بالعيش  ال في الحياة فإني غير مغتبط

 على عيال وأطفال ذوي عدد  ابق لي الخلف المأمول حيطته بل

 يروا نهزة في كف مضطهد وأن  أن يروا ضيعة في عرصة البلد من

    

 العميد وصنع الواحد الصمد نجل  ربي رجائي وحسب المرء معتمداً

  : وله إىل أيب احلسني بن لرة، يف مملوك له أسود كان تبناه

 أخاف عليه لفعة العين إني  فديتك بشرى من تبرزه حذر

 على الجبين وتحريف كنونين  إذا بدت لك منه طرة سبلت

  في األرض ثوبينغمامة نشرت   حسبت بدراً بدا تما فأكلفه

 بالحبر خطين جاءا نحو قوسين  خط في أصداغه قلم كأنما

 عن القبول وعن بعد من الشين  ذلك منه غير دافعه لكن

وهذه قطعة شعر أليب احلسني بن سعد على أربع قواف كلما أفردت قافية كان شعراً برأسه إىل آخر 
  .األبيات

 عيرانة ركوب خفيدد  وبلدة قطعتها بضامر

 ومسعد مواصل حبيب  سهرتها لزائر وليلة

 ترب العال نجيب مسود  وصلتها بطاهر وقينة

 وهاجس مصيب مسدد  غوت أرشدتها بخاطر إذا

 عتد، في دينه وروب ذي  وقهوة باكرتها لفاجر

 من جمة القليب مبرد  كسرتها بماطر سورتها

 عدد في قومه مهيب ذي  خصم بختها بكائر وحرب

  مهند يفري الطلى رسوب  سفتها بباترمعوداً بل 

 بصنعة القريب ممجد  حظوظ نلتها من قادر وكم
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 للملك الرقيب ومشهد  إذ شكرتها في سامر كافية

  أحمد بن سعيد بن عبد اهللا الدمشقي

أبو احلسن، نزل ببغداد، وحدث عن الزبري بن بكار باملوفقيات وغريها من مصنفاته، وكان مؤدب ولد 
اختص بعبد اهللا بن املعتز، روى عنه إمساعيل الصفار وغريه، وكان صدوقاً، مات سنة ست املعتز، و

حدثين أمحد بن سعيد، : أبو بكر حممد ابن القاسم األنباري: وثالمثائة، ذكره املرزباين يف كتابه، فقال
عتز بقوم سألوها كنت أؤدب أوالد املعتز، فتحمل أمحد بن حيىي بن جابر البالذري على قبيحة أم امل: قال

أن تأذن له يف أن يدخل إىل ابن املعتز وقتاً من النهار، فأجابت أو كادت جتيب، فلما اتصل اخلرب يب 
جلست يف مرتيل غضبان مفكراً ملا بلغين عنها، فكتب إيل أبو العباس عبد اهللا بن املعتز، وله ثالث عشرة 

  .سنة

 فى وينتعليقصر من يح عنها  يا ابن سعيد حزت مكرمة أصبحت

 غرب ذهني فهو مشتعل وأججت  سربلتني حكمة قد هذبت شيمي

 حارثاً وهو يوم الفخر مرتجل أو  إن شئت قسا في خطابته أكون

  أو مثل نعمان ما ضاقت بي الحيل  أشأ فكزيد في فرائضه وإن

 الكسائي نحوياً له علل أو  الخليل عروضياً أخا فطن أو

 ما عرفت آبائي األول كمثل  ابداهة ذهني في مركبه تغلي

 غمده فدرى ما العيش والجذل من  فمي صارم ما سله أحد وفي

 معالمه ما أطت اإلبل تبقى  شكر طويل ال نفاد له عقباك

هو ابن ساعدة اإليادي، واحلارث بن حلزة، كان ارجتل قصيدة آذنتنا ببينها، وزيد بن ثابت : قس
كتب ابن املعتز إىل أمحد بن : احب الرأي والفقه، وحدث أيضاً قالأبو حنيفة، ص: األنصاري، والنعمان

قيد نعميت عندك مبثل ما كنت استدعيتها به، وذب عنها : سعيد الدمشقي واباً عن كتاب استزاده فيه
  .أسباب الظن، واستدم ما حتب مين، مبا أحب منك

واهللا ال :  يف شيء بلغ ابن املعتز عنهوكتب ابن املعتز إىل الدمشقي، جواباً عن اعتذار كان من الدمشقي،
قابل إحسانك مين كفر، وال تبع إحساين إليك من فلك مين يد ال أقبضها عن نفعك، وأخرى ال أبسطها 

  .إىل ظلمك، ما يسخطين فإين أصون وجهك عن ذل االعتذار

  أحمد بن سعيد بن شاهين
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ذكره حممد بن إسحاق الندمي، : ربيعةالبصري، أبو العباس، هو أمحد بن سعيد بن شاهني ابن علي بن 
  .كتاب ما قالته العرب، وكثر يف أفواه العامة: فقال هو من أهل األدب، وله من الكتب

  أحمد بن سعيد بن حزم

    

مسع باألندلس مجاعة منهم حممد بن أمحد : الصديف األندلسي املنتجيلي، أبو عمر، ذكره احلميدي فقال
ع إسحاق بن إبراهيم بن النعمان، وأمحد بن عيسى املصري، املعروف الزراد، وذكره غريه، ورحل فسم

بابن أيب عجينة، وغريمها وألف كتاب تاريخ الرجال، كبرياً، مجع فيه مجيع ما أمكنه من أقوال الناس يف 
أهل العدالة والتجريح مسعه منه خلف بن أمحد، املعروف بابن أيب جعفر، وأمحد بن حممد األشبيلي، 

ويقال إنه مل يكمل مساعه إال هلما، ومات أبو عمر الصديف سنة : ابن احلزاز، قال ابن عبد الرباملعروف ب
مخسني وثالمثائة، كل هذا من كتاب احلميدي، وذكر بعض الناس أنه من ولد جعفر بن احلارث، من 

ة باألندلس، أهل قرطبة، ويكىن أبا عمرو، عين باآلثار والسنن، ومجع احلديث والتاريخ، وروى عنه مجاع
منهم أمحد بن ثوابة، وأسلم بن عبد العزيز، وطبقتهم، ورحل إىل املشرق، سنة إحدى عشرة وثالمثائة مع 
أمحد ابن عبادة ارعيين، فسمع مبكة من أيب جعفر العقبلي، وأيب بكر بن املنذر صاحب اإلشراق، والديبلي 

م، ومسع مبصر على مجاعة، منهم أبو عبد اهللا أيب جعفر، حممد بن إبراهيم، وأيب سعيد بن األعرايب وغريه
حممد بن الربيع بن سليمان، وبالقريوان من أمحد بن نصر، وحممد بن حممد ابن اللباد، مث انصرف إىل 

األندلس، فصنف تارخياً يف احملدثني، بلغ فيه الغاية قرئ عليه، ومل يزل حيدث إىل أن مات، ليلة اخلميس 
 سنة مخسني وثالمثائة، ومولده يوم اجلمعة خلمس خلون من شهر ربيع لتسع بقني من مجادى اآلخرة

  .اآلخر سنة أربع ومثانني ومائتني

  أحمد بن سليمان الطوسي أبو عبد اهللا

هو أبو عبد اهللا، أمحد بن سليمان بن داود بن حممد ابن العباس الطوسي، واسم أيب العباس الفضل بن 
 وكان فاضالً مات فيما ذكره اخلطيب يف صفر سنة اثنتني سليمان بن املهاجر، بن سنان بن حكيم،
قال الطوسي ولدت سنة أربعني ومائتني، روى : قال ابن شاذان. وعشرين وثالمثائة عن ثالث ومثانني سنة

عنه أبو حفص ابن شاهني، وأبو الفرج اإلصبهاين صاحب كتاب األغاين وأبو عبيد اهللا املرزباين وكان 
  .صدوقاً

قدم علينا سليمان : ر املباشر أبو عبد اهللا املعروف بقنينة مسعت اخلضر بن داود مبكة يقولحدث ابن طاه
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ابن داود الطوسي وهو على الربيد، وكان الزبري قد فرغ من كتاب النسب، فأهدى إليه الطوسي هدايا 
، ومسع ابنه أحب أن تقرأه علي، فقرأه عليه: كثرية، فأهدى إليه الزبري كتاب النسب، فقال له سليمان

أمحد ابن سليمان مع أبيه مجيع الكتاب، فروى عنه أبو بكر ابن شاذان، وأبو حفص بن شاهني، وأبو عبد 
  .اهللا املرزباين واملخلص

  أحمد بن سليمان بن وهب

ابن سعيد الكاتب، أبو الفضل، وأبوه أبو أيوب سليمان بن وهب الوزير، وعمه احلسن بن وهب 
ان يف هذا الكتاب، ونسب هذا البيت مستقصى يف ترمجة احلسن بن وهب، معروفان مشهوران، مذكور

مات فيما ذكره أبو عبد اهللا يف كتاب معجم الشعراء يف سنة مخس ومثانني ومائتني، وكان أبو الفضل هذا 
بارعاً فاضالً ناظماً ناثراً، قد تقلد األعمال، ونظر للسلطان يف جباية األموال، وأخوه عبيد اهللا بن 

كتاب ديوان شعره، : يمان، والقاسم بن عبيد اهللا وزير املعتضد واملكتفي، وألمحد من التصنيفاتسل
  .وكتاب ديوان رسائله

وجدت خبط بعض الكتاب أن أمحد ابن سليمان سأل صديقاً له حاجة فلم يقضها له : حدث الصويل قال
  : فقال

  وإن عداني ما أرجوه من نعم  لي نعم مرة إني أسر بها قل

 قولك ال إال من الكرم تعد  تعودت ال حتى كأنك ال فقد

كنا عند أمحد بن سليمان على شرب، ومعنا رجل من اهلامشيني ورجل من : وحدثين الطالقاين: قال
  : الدهاقني، فعربد اهلامشي علي الدهقان، فأنشد أمحد بن سليمان

  شفكن منه آلخر ذا ارتقاب  بدأ الصديق بيوم سوء إذا

    

رأس كلب أحب إيل من ذنب أسد، : أخترجين وتدع نبطياً؟ فقال، نعم: ر بإخراج اهلامشي، فقال لهوأم
وحنن على شراب، فوافته . كنت عند أمحد بن سليمان بن وهب: وحدث عن احلسني بن إسحاق قال

 وصلت: رقعة فيها أبيات مدح، فكتب اجلواب فنسخته، ومل أنسخ الرقعة الواردة عليه، وكان جوابه

 فكانت كوصل بعد هجر، وغىن بعد فقر، وظفر بعد صرب، ألفاظها در مشوف - أعزك اهللا -رقعتك 
ومعانيها جوهر مرصوف، وقد اصطحبا أحسن صحبة، وتألفا أقرب ألفة، ال متجها اآلذان، وال تتعب ا 

عه من األذهان، وقرأت يف آخرها من الشعر ما مل أملك نفسي أن كتبت جلاللته عندي، وحسن موق
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نفسي، مبا ال أقوم به مع حتيف الصهباء ليب، وشرا من عقلي، مقدار شريب، ولكين واثق منك بطي 
  : سيئيت ونشر حسنيت

 كتابك بعد طول اليا وافى  فداؤك يا أبا العباس نفسي

 للجمع واإليناس فأصارني  وكنت بوحشتي متفرداً وافى

 اء والجالسعلى الخلص فخراً  شعرك فاستطلت لحسنه وقرأت

 ببدائع في جانب القرطاس  منه عيون وشي سديت عاينت

 أن يحد بفطنة وقياس عن  دقائقه وجل لحسنه فاقت

  من حسن طبعك مخرج األنفاس  شعر كجري الماء يخرج لفظه

 إال مكان الراس لكماله  كان شعر الناس جسماً لم يكن لو

سام، وكان يهواه جداً، فخرج مرة إىل الكوفة بسبب وكان ألمحد خادم يقال له عرام، ويكىن أبا احل
  : رزقه مع إسحق بن عمران، فكتب إىل إسحق

 الصب مشغوفه ونفس  العين مذروفه دموع

 يطلع بالكوفه ذي  من الشوق إلى البدر ال

وقعة، ويغر النعم أيدك اهللا ثالث، مقيمة، ومت: فلما قرأ كتابه وفاه رزقه، وأنفذه إليه سريعاً، ومن كالمه
  .حمتسبة، فحرس اهللا لك مقيمها، وبلغك متوقعها، وآتاك ما مل حتتسب منها

  : ودخل أمحد بن سليمان إىل صديق له، ومل يره كما ظن من السرور، فدعا بدواة وكتب: قال

 وعلمنا بأن عندك فضله  قد أتيناك زائرين خفافاً

  ء أضأت لها من الهجر شعله  شراب كأنه دمع مرها من

 نعدها لك جمله معجبات  من الحديث هنات ولدينا

 فإنما هي أكله فاحتملنا  إن يكن مثل ما تريد وإال

ومن مشهور شعره، الذي ال ختلو جماميع أهل الفضل منه قوله يصف السرو من أبيات، ورمبا نسبوه إىل 
  غريه، 

  خضر الحرير على قوام معتدل  حفت بسرو كالقيان تلحفت

 تبغي التعانق ثم يمنعها الخجل  لريح حين تميلهاوا فكأنها

  : وكتب يف صدر كتاب إىل ابن أخيه، احلسن بن عبيد اهللا بن سليمان
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 برداء العقل واألدب والمرتدي  يا ابني ويا ابن أخي األدنى ويا ابن أبي

 إذا عد مني زان لي حسبي ومن  يزيد جناحي من قواك به ومن

لو أطعت الشوق إليك، والرتاع حنوك، لكثر قصدي لك، : أيب اإلصبعومن منثوره كتب إىل ابن 
وغشياين إياك، مع العلة القاطعة عن احلركة، احلائلة بيين وبني الركوب، فالعلة إن ختلفت خملفيت، وإيثار 

التخفيف يؤخر مكاتبيت، فأما مودة القلب، وخلوص النية، ونقاء الضمري، واالعتداد مبا جيدده اهللا لك من 
نعمة، ويرفعك إليه من درجة، ويبلغك إياه من رتبة، فعلى ما يكون عليه األخ الشقيق، وذو املودة 

الشفيق، وأرجو أن يكون شاهدي على ذلك من قلبك أعدل الشهود، ووافدي بإعالمك إياه أصدق 
اجة الوفود، وحبسب ذلك انبساطي إليك يف احلاجة، تعرض قبلك، ويعىن بالنجاح منها عند، وعرضت ح

ليس متنعين قلتها من كثري الشكر عليها، واالعتداد مبا يكون من قضائك إياها، وقد محلتها حيىي لتسممها 
  .منه، وتتقدم مبا أحب فيها، جارياً على كرم سجيتك، وعادة تفضلك، إن شاء اهللا

    

 مصحباً له السالمة - أطال اهللا بقاء الوزير -وكتب إىل أخيه الوزير، عبيد اهللا، وقد سافر ومل يودعه، 
الشاملة والغبطة املتكاملة، والنعم املتظاهرة، واملواهب املتواترة، يف ظعنه ومقامه، وحله وترحاله، وحركته 

 -كان شخوص الوزير : وسكونه، وليله واره، وعجل إلينا أوبته، وأقر عيوننا برجعته، ومتعنا بالنظر إليه

ن توديعه فزاد ذلك يف وهلي، وإضرام لوعيت، واشتدت له وحشيت،  يف هذه املدة يغتة، أعجل ع-أعزه اهللا 
  : وذكرت قول كثري

 بنتم زينها وجمالها عشية  وكنتم تزينون البالد ففارقت

 البالد يشتكون وبالها بخصب  فقد جعل الراضون إذ أنتم لها

  :  يعلم ما قيل يف حيىي بن خالد- أعزه اهللا -والوزير 

 في أمثاله يتفكر ويبيت  دهينسى صنائعه ويذكر وع

ليس عن الصديق املخلص، واألخ املشارك، يف األحوال كلها مذهب وال وراءه، : وكتب إىل صديق له
  : للواثق به مطلب، والشاعر يقول

  حدث حداك إلى أخيك األوثق  يصيبك واحوادث جمة وإذا

 املكروه واحملبوب، قد عرفين اهللا من وأنت األخ األوثق، والويل املشفق، والصديق الوصول، واملشارك يف
صدق صفائك، وكرم وفائك، على األحوال املتصرفة، واألزمنة املتقلبة، ما يستغرق الشكر، ويستعبد 

احلر، وما من يوم يأيت علي إال وثقيت بك تزداد استحكاماً، واعتمادي عليك يزداد توكداً والتياماً، أنبسط 



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  179  

هللا أسأل لك طول البقاء، يف أدوم النعمة وأسبغها وأكمل العوايف يف حوائجي، وأثق بنجح مسأليت، وا
وأمتها، وأال يسلب الدنيا نضرا بك، وجتها ببقائك، فما أعرف ذا الدهر املتنكر يف حاالته، حسنة 
سواك، وال حيلة غريك، فأعيذك باهللا من العيون الطاحمة، واأللسنة القادحة وأسأله أن جيعلك يف حرزه 

  .ال يرام، وكنفه الذي ال يضام، وأن حيرسك بعينه اليت ال تنام، إنه ذو املن واإلنعامالذي 

  أحمد بن سليمان المعيدي

روى عن علي بن ثابت، عن أيب عبيد، وعن ابن أخيه : أبو احلسني، ذكره حممد بن إسحاق الندمي فقال
وهو أحد : سم، وخطه يرغب فيهأيب الوزير، عن األعرايب، روى عنه أبو بكر حممد بن احلسني، بن مق

مات : أبو عمر ابن حيويه قال يل أبو عمران: قال. العلماء املشاهري الثقات، قرأت خبط ابن أيب نواس
  .املعيدي ليلة األربعاء ودفن يوم األربعاء لثمان بقني من صفر سنة اثنتني وتسعني ومائتني

  أحمد بن سهل البلخي أبو زيد

 العلوم القدمية واحلديثة، يسلك يف مصنفاته طريقة الفالسفة، إال أنه بأهل األدب كان فاضالً، قائماً جبميع
أشبه، وكان معلماً للصبيان، مث رفعه العلم إىل مرتبة علية، كما اقتصصنا يف أخباره، وقد وصفه أبو حيان 

 كعاديت يف يف كتابه، يف تقريظ اجلاحظ، بوصف ذكرته يف أخبار أيب حنيفة أمحد بن داود، فاحتسبت به
اإلجياز، وترك التكرير، مات يف سنة اثنتني وعشرين وثالمثائة على ما أذكره فيما بعد، عن سبع أو مثان 

  .ومثانني سنة

    

كان احلسني بن علي املروروزي، وأخوه وأنا صعلوك جيريان علي صالت معلومة : حكي عنه أنه قال
اها عين، وكان أليب علي حممد بن أمحد بن جيهان دائمة، فلماصنفت كتايب يف البحث عن التأويالت قطع

من خرخان اجليهاين، وزير نصر بن أمحد الساماين جوار يدرها علي، فلما أمليت كتاب القرابني والذبائح 
وكان احلسني قرمطياً، وكان اجليهاين ثنوياً، وكان أبو زيد يرمى باإلحلاد، ذكر ذلك كله : حرمنيها، قال

كتاب أقسام العلوم، كتاب شرائع األديان، كتاب : وأليب زيد من الكتب: ، قالحممد بن إسحاق الندمي
اختيارات السري، كتاب السياسة الكبري، كتاب السياسة الصغري، كتاب كمال الدين، كتاب فضل صناعة 

، الكتابة، كتاب مصاحل األبدان واألنفس، يعرف باملقالتني، كتاب أمساء اهللا وصفاته، كتاب صناعة الشعر
كتاب فضيلة علم األخبار، كتاب األمساء والكىن واأللقاب، كتاب أمساء األشياء، كتاب النحو 

والتصريف، كتاب الصورة واملصدر، كتاب رسالة حدود الفلسفة، كتاب ما يصح من أحكام النجوم، 
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اب كتاب الرد على عبدة األوثان، كتاب فضيلة علوم الرياضات، كتاب يف أقسام علوم الفلسفة، كت
القرابني والذبائح، كتاب عصمة األنبياء، كتاب نظم القرآن، كتاب قوارع القرآن، كتاب الفتاك 

والنساك، كتاب ما أغلق من غريب القرآن، كتاب يف أن سورة احلمد تنوب عن مجيع القرآن، كتاب 
" صوٍر"ري أجوبة أيب القاسم الكعيب، كتاب النوادر يف فنون شىت، كتاب أجوبة أهل فارس، كتاب تفس

كتاب السماء والعامل أليب جعفر اخلازن، كتاب أجوبة أيب علي بن حمتاج، كتاب أجوبة أيب إسحاق 
املؤدب، كتاب املصادر، كتاب أجوبة أيب الفضل السكري كتاب الشطرنج، كتاب فضائل مكة على 

تاب البحث عن سائر البقاع، كتاب جواب رسالة أيب علي بن املنري الزيادي، كتاب منية الكتاب، ك
التأويالت كبري، كتاب الرسالة السالفة إىل العاتب، كتاب رسالته يف مدح الوراقة، كتاب الوصية، كتاب 
صفات األمم، كتاب القرود، كتاب فضل امللك، كتاب املختصر يف اللغة، كتاب صوجلان الكتبة، كتاب 

، كتاب تفسري الفاحتة واحلروف نثاراٍت على كالمه، كتاب أدب السلطان والرعية، كتاب فضائل بلخ
املقطعة يف أوائل السور، كتاب رسول الكتب، كتاب كتبه إىل أيب بكر بن املستنري، عاتباً ومنتصفاً، يف 
ذمه املعلمني والوراقني، كتاب كتبه إىل أيب بكر بن املظفر، يف شرح ما قيل يف حدود الفلسفة، كتاب 

 عبيد اهللا بن أمحد، موىل أمري املؤمنني، وتصنيفه كتاباً يف أخالق األمم، وقرأت خبط أيب سهل أمحد بن
  .أخبار أيب زيد البلخي، وأيب احلسن شهيد البلخي، فلخصت منه ما ذكرته يف تراجم الثالثة

قال يف أخبار أيب زيد، ولد أبو زيد أمحد بن سهل ببلخ، بقرية تدعى شامستيان، من رستاق ر غربنكي، 
 من أار بلخ، وكان أبوه سجزياً يعلم الصبيان، هذا ما ذكره أبو حممد احلسن بن من مجلة اثين عشر راً

  .حممد الوزيري، وله كتاب يف أخبار أيب زيد البلخي

ومسعت أنه كان يعلم ذه القرية املدعوة شامستيان أعين أباه، وكان أبو زيد مييل إليها وحيبها، ألجل 
مسقط الرأس واحلنني إىل الوطن األول، ولذلك ملا حسنت حاله، مولده ا، ونزعه إليها حب املولد، و

ودعته نفسه إىل اعتقاد الضياع واألسباب، والنظر لألوالد واألعقاب، اختارها من قرى بلخ، فاعتقد ا 
ضيعته، ووكل ا مهته، وصرف إىل اختاذ العقد ا عنايته، وقد كانت تلك الضياع بعد باقية، إىل قريب 

زمان، يف أيدي أحفاده وأقاربه، ا وبالقصبة مث إم كما أقدر قد فنوا وانقرضوا، يف اختالف من هذا ال
هذه احلوادث ببلخ وغريها، من سائر البلدان، فال أحسب أنه بقي منهم نافخ ضرم، وال عني تطرف، ال 

  .حتس منهم من أحد وال تسمع منهم ركزاً

    

ن ببلخ، وعنده أبو القاسم عبد اهللا بن أمحد بن حممود مسعت أن األمري أمحد بن سهل بن هاشم كا
الكعيب، وأبو زيد ليلة من الليايل ويف يد األمري عقد آلالئي نفيسة، مثينة، تتألأل كامسها، ويتوهج نورها، 
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وكان محل إليه من بعض بالد اهلند، حني افتتحت، فأفرد األمري منها عشرة أعداد، وناوهلا أبا القاسم، 
هذه الآللئ يف غاية النفاسة، فأحببت أن أشرككما فيها، وال : اد أخر، وناوهلا أبا زيد، وقالوعشرة أعد

إن أبا زيد وهو : فشكرا له ذلك، مث إن أبا القاسم وضع آللئه بني يدي أيب زيد، وقال. أستبد ا دونكما
نعماً فعلت، : فقال األمريمن هو مهتم بشأن، فأردت أن أصرف ما برين به األمري إليه، لينتظم يف عقده 

ورمى بالعشرة الباقية إىل أيب زيد وقال خذها فلست يف الفتوة بأقل حظاً، وال أوكس سهماً، من أيب 
القاسم، وال تغبنن عنها، فإا ابتيعت من الفئ، بثالثني ألف درهم، فاجتمعت الثالثون عند أيب زيد 

  .ة اليت اشتراها بشامستيانبرمتها، وباعها مبال جليل، وصرف مثنها إىل الضيع

 ربعة حنيفاً مصفاراً، - وكان رآه واختلف إليه -قال وكان أبو زيد كما ذكر أبو حممد احلسن الوزيري 
أمسر اللون جاحظ العينني، فيهما تأخر ومثل بوجهه آثار جدري، صموتاً سكيتاً، ذا وقار وهيبة، وقد 

 اليت كتبها إليه، وأراد أن يهدم بنيانه، ويضع شانه، وصفه أبو علي أمحد املنريي الزيادي، يف رسالته
ويوهي أركانه، فرند عليه أبو زيد يف جواا، ما ألبسه الشنار والصغار، ونبه العامل أن حظه من العلوم 
حظ منكود، وأنه فيما أجرى له من كالمه غري سديد، قرأت على أيب حممد الوزيري كلتا الرسالتني، 

هما، أعين أبا زيد واملنريي كليهما، فذكر املنريي يف رسالته يف مجلة ما هجنه به، فزعم أنه قرأمها علي
وأنك ال تصلح إال أن تكون زامراً، أو مغرياً، أو حمتكراً فدل هذا الكالم على أنه كان جاحظ العني، 

وأول مث حدثت أنه كان يف عنفوان شبابه، وطراءة زمانه، : أشدق، مع قصر قامته، ودنو هامته، قال
حداثته، ومائه، دعته نفسه إىل أن يسافر ويدخل إىل أرض العراق، وجيثو بني يدي العلماء، ويقتبس منهم 
العلو، فتوجه إليها راجالً مع احلاج، وأقام ا مثاين سنني، وجازها فطوف البلدان املتامخة هلا، ولقي الكبار 

صل من عنده علوماً مجة، وتعمق يف علم واألعيان، وتتلمذ أليب يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي، وح
الفلسفة، وهجم على أسرار علم التنجيم، واهليئة وبرز يف علم الطب والطبائع وحبث عن أصول الدين أمت 

حبث، وأبعد استقصاء، حىت قاده ذلك إىل احلرية، وزل به عن النهج األوضح، فتارة كان يطلب اإلمام 
حكام، مث إنه ملا كتبه اهللا يف األول من السعداء، وحكم بأنه ال ومرة كان يسند األمر إىل النجوم واأل

يتركه يتسكع يف ظلمات األشقياء، بصره أرشد الطرق، وهداه ألقوم السبل، فاستمسك بعروة من الدين 
كان أبو بكر البكري : وثيقة، وثبت من االستقامة على بصرية وحقيقة، فذكر أبو احلسن احلديثي قال

أذكر إذ كنا عنده وقد قدمت املائدة وأبو زيد :  يبايل ما قال، وكان حيتمل عنه لسنه، قالفاضالً خليعاً ال
يصلي، وكان حسن الصالة، فضجر البكري من طول صالته، فالتفت إىل رجل من أهل العلم، يقال له 

ة ومها يا أبا حممد، ريح اإلمامة يعد يف رأس أيب زيد، فخفف أبو زيد الصال: أبو حممد اجلحندي فقال
: حىت سألت ال أدري اجلحندي أو أبا بكر الدمشقي فقال! فلم أدر ما ذلك: يضحكان، قال أبو احلسن
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العم أن أبا زيد يف أول أمره كان خرج يف طلب اإلمام إىل العراق، إذ كان قد تقلد مذهب : أحدمها
     اإلمامية، فعريه البكري بذلك، 

ده أنه كان ال يثتب من علم النجوم األحكام، بل كان يثبت وكان حسن االعتقاد، ومن حسن اعتقا: قال
ما يدل عليه احلسبان، ولقد جرى ذكره رمحه اهللا يف جملس اإلمام أيب بكر، أمحد بن حممد بن العباس 

إنه كان قومي املذهب، حسن االعتقاد، مل : البزار، وهو اإلمام ببلخ، واملفيت ا، فأثىن عليه خرياً، وقال
يف ديانته، كما ينسب إليه من نسب إىل علم الفلسفة، وكل من حضر من الفضالء يعرف بشيء 

واألماثل، أثىن عليه ونسبه إىل االستقامة واالستواء، وأنه مل يعثر له مع ما له من املصنفات اجلمة، على 
ة، كلمة تدل على قدح يف عقيدته، مث ملا قضى وطره من العراق، وصار يف كل فن من فنون العلم قدو

ويف كل نوع من أنواعه إماماً، قصد العود إىل بلده، فتوجه إليها مقبالً على طريق هراة، حىت وصل إىل 
بلخ، وانتشر ا علمه، فلما ورد أمحد بن سهل بن هاشم املروزي بلخ، واستوىل على ختومها، راوده على 

قاسم الكعيب وزيراً، وأبا زيد كاتباً، أن يستوزره فأىب عليه، واختار سالمة األوىل، والعقىب، فاختذ أبا ال
وكان أبو القاسم الوزير وأبو زيد من الكتاب، وعظم حملهما عنده، وأصبحا بأرفع طرف عنده مرموقني 
وبأروى كأس من جنابه مصبوحني ومغبوقني، وكان رزق أيب القاسم يف الشهر ألف درهم ورقاً، وأليب 

 يأمر اخلازن بزيادة مائة درهم أليب زيد من رزقه ونقصان زيد مخسمائة درهم ورقاً، وكان أبو القاسم
مائة درهم من رزق نفسه، فكان يصل إىل أيب زيد ستمائة درهم وإىل أيب القاسم تسعمائة درهم، وكان 
يأخذ لنفسه مكسرة، ويأمر أليب زيد بالوضح الصحاح، فبقوا على ذلك مدة غري طويلة، وعاشوا على 

 م يد املنون، وهلك أمحد بن سهل عن عمر قصري، واستمتاع بإمامة غري كبري، مجلة مجيلة، حىت فتكت
كان أبو زيد ضابطاً لنفسه : وكان لقي أبا زيد وتتلمذ له قال: أخربين أبو حممد احلسن بن الوزيري: قال

م يف ذا وقار، وحسن استبصار، قومي اللسان، مجيل البيان، متثبتاً نزر الشعر، قليل البديهة، واسع الكال
الرسائل والتأليفات، إذا أخذ يف الكالم أمطر الآللئ املنثورة، وكان قليل املناظرة، حسن العبارة، وكان 

يترته عما يقال يف القرآن، إال الظاهر املستفيض من التفسري والتأويل، واملشكل من األقاويل، وحسبك ما 
  .يفألفه من كتاب نظم القرآن، الذي ال يفوقه يف هذا الباب تأل

قال أبو حامد القاضي مل أر كتاباً : قرأت يف كتاب البصائر أليب حيان الفارسي، من ساكين بغداد، قال
يف القرآن مثل كتاب أليب زيد البلخي، وكان فاضالً يذهب يف رأي الفلسفة، لكنه تكلم يف القرآن بكالم 

  . مجيع املعاين فيهلطيف دقيق يف مواضع، وأخرج سرائره، ومساه نظم القرآن، ومل يأت على

وكان أيضاً يتحرج عن : وللكعيب كتاب يف التفسري، يزيد حجمه على كتاب أيب زيد، قال الوزيري: قال
تفضيل الصحابة بعضهم على بعض، وكذلك عن مفاخرة العرب والعجم، ويقول ليس يف هذه املناظرات 
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قرآناً عربياً غري ذي ":  يف معىن القرآنالثالث ما جيدي طائالً، وال يتضمن حاصالً، ألن اهللا تعاىل يقول
 اآلية وأما معىن الصحابة وتفضيل بعضهم على بعض، فقوله عليه السالم، أصحايب كالنجوم، بأيهم "عوج

 "فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون": اقتديتم اهتديتم، وكذلك العريب والشعويب، فإنه سبحانه يقول

اتفق أهل : ومسعت بعض أهل األدب يقول:  قال"عند اهللا أتقاكمإن أكرمكم "ويقول يف موضع آخر، 
صناعة الكالم أن متكلمي العامل ثالثة، اجلاحظ، وعلي بن عبيدة اللطفي، وأبو زيد البلخي، فمنهم من 
يزيد لفظه على معناه، وهو اجلاحظ ومنهم من يزيد معناه على لفظه، وهو علي بن عبيدة، ومنهم من 

  .، وهو أبو زيدتوافق لفظه ومعناه

أبو زيد البلخي يقال له بالعراق جاحظ خراسان، وحكي أن أبا زيد ملا : وقال أبو حيان يف كتاب النظائر
دخل على أمحد بن سهل، أول دخوله عليه، سأله عن امسه، فقال أبو زيد، فعجب أمحد بن سهل من 

 خرج ترك خامته يف جملسه ذلك، حني سأله عن امسه فأجاب عن كنيته، وعد ذلك من سقطاته، فلما
عنده، فأبصره أمحد بن سهل، فازداد تعجباً من غفلته، فأخذه بيده ونظر يف نقش فصه، فإذا عليه أمحد 
بن سهل، فعلم حينئذ أنه إمنا أجاب عن كنيته للموافقة الواقعة بني امسه وامسه، وأنه أخذ حبسن األدب، 

 يف الوقت واحلال، على أن يتعاطى اسم األمري وراعى حد االحتشام، واختار وصمة التزام اخلطإ
  .باالستعمال واالبتذال

    

وحكي أن أبا زيد يف حداثته، وحال فقره وخلته كان التمس من أيب علي املنريي حنطة، فأمره حبمل 
جراب إليه ففعل، فلم يعطه حنطة، وحبس اجلراب، ومضى على هذا أعوام كثرية، وخرج شهيد بن 

 بن أمحد بالصعانيان، وكتب إىل أيب زيد كتباً مل جيبه أبو زيد عنها، فكتب إليه شهيد احلسني إىل حمتاج
  : ذين البيتني، يعريه حبديث اجلراب

 لتسكن وهي تابي وأقطعها  أمني النفس منك جواب كتبي

 رد المنيري الجرابا إذا  إذا ما قلت سوف يجيب قالت

ما : هر كتاب كمال الدين أليب زيد، قال أبو بكر الفقيهوقرأت خبط أيب احلسن احلديثي، على ظ: قال
صنف يف اإلسالم كتاب أنفع للمسلمني من كتاب البحث عن التأويالت، صنفه أبو زيد البلخي، وهذا 

  .الكتاب يعين كتاب كمال الدين

:  قالوأليب زيد حنو من سبعني تأليفاً،: وكان أليب زيد حافد يقال له علي بن حممد بن أيب زيد، قال

عييت أيها الشيخ، فقال أبو : ولقي أمحد بن سهل األمري أبا زيد يف طريق، وقد أجهده السري، فقال له
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إذ العي يف الكالم، واإلعياء يف املشي، وأنشد " عييت"نعم أعييت أيها األمري، فنبهه أنه حلن يف قوله : زيد
  : أبو زيد

  م من ضيفومالي سوى األحزان واله  امرئ ضيف يسر بقربه لكل

 يبق إال رؤية الطيف للطيف فلم  تناءت بنا دار الحبيب اقترابها

كان ببلخ جمنون من عقالء اانني وكان يعرف بأيب إبراهيم إسحاق بن إسحاق : وقال أبو زيد
دخل إيل وكنت أالعب األهوازي بالشطرنج، فقال أبو زيد واألهوازي " من عقالء اانني"البغدادي، 
ت يف هذا الكالم، فقال يل احسب فحسبت حبروف اجلمل، فكان ستون، قال فصل بني لك فتحري

كنيتك وكنيته األهوازي، قال فوصلت، فإذا أبو زيد ثالثون، واألهوازي ثالثون، فقضيت عجباً من 
  .اختراعه يف تلك الوهلة هذا احلساب

 -دخلت على أيب زيد : قالذكر أبو زيد الدمشقي : وأما خرب وفاته، فقال صاحب الكتاب املذكور

 يوم اجلمعة ضحوة لعشر بقني من ذي القعدة سنة اثنتني وعشرين وثالمثائة فوجدته ثقيالً من -رمحه اهللا 
يا أبا بكر قد انقطع السبب، وما هو إال فراق اإلخوان، ودمعت : علته، فسلمت سالماً ضعيفاً، مث قال

وقرأ هذه : أيهات: شيخ فينا ويف عترتنا بعافيته، فقالأرجو أن يشفع اهللا ال: عينه، وبكيت أنا، وقلت
ال :  مث قال"أفرأيت إن متعناهم سنني مث جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغىن عنهم ما كانوا ميتعون": اآلية

  .تغب عين وكن بالقرب

ار انصرفوا حىت أدعوكم، وقال البنه احلسني إذا طلع القمر ونزل يف الد: فلما كان عند العتمة قال
امجعوا كل من : نعم، قال: فأعلمين، فلما طلع القمر أعلمه، فصاح م فجاءوا، وقال أطلع القمر؟ فقالوا

بقي : يف املرتل، فاجتمعوا عليه، فسأل كل واحد منهم عن حاله، وعن كسوته، وعن آلة الشتاء، مث قال
آخر اجتماعي معكم، مث جعل عليكم السالم، هذا : فاستحلفهم مث قال: ال: قالوا. شيء مل أصلحه لكم

قوموا فقد جاء نوبة غريكم، فخرجوا من باب الطارمة، وهم يسمعون تشهده، : يتشهد ويستغفر، مث قال
  : مث سكت فرجعوا وقد قضى حنبه، رمحه اهللا، هذا العقل والتمييز صار كما قال أبو متام

 وكأنهم أحالم فكأنها  ثم انقضت تلك السنون وأهلها

 هذا آخر ما كتبته عن كتاب أيب سهل أمحد بن عبيد اهللا من أخبار أيب زيد، وما أرى أن :قال املؤلف
أحداً جاء من خرب أيب زيد بأحسن مما جاء به، أثابه اهللا على اهتمامه اجلنة، وسأكتب أخبار أيب القاسم، 

رها بشيء مما يتعلق عبد اهللا بن أمحد الكعيب البلخي عنه يف موضعه، ومل أخل من أخبار أيب زيد اليت ذك
  .به، إمنا تركت أشياء من فوائده تتعلق بكتب ااميع
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أمحد بن سهل البلخي حمدث معتمدي وهو القائل يرثي احلسن بن احلسني العلوي، وقد : وقال املرزباين
  : تويف ببلخ

 سهمها المسموم بالحسن فأوقعت  المنية رامتنا بأسهمها إن

  الصفيح مع األموات في قرنتحت   أبو محمد األعلى فغادره

 من عصبة سادة ليسوا ذوي أفن  قبر إن الذي ضمنت جثته يا

 ثم الحسين ابنه والمرتضى الحسن  محمد وعلي ثم زوجته

 مقربون طوال الدهر والزمن  اإلله عليهم والمالئكة ال صلى

    

  .؟ فإنه مل يذكره بأكثر مما كتبناههكذا قال املرزباين، وال أدري أيريد صاحبنا هذا أو غريه: قال املؤلف

وقرأت يف كتاب البلدان أليب عبد اهللا البشاري، أن صاحب خراسان استدعاه إىل خباري، ليستعني به 
إن كنت : على سلطانه، فلما بلغ جيحون ورأى تغطمط أمواجه وجرية مائه وسعة قطره كتب إليه

: النهر فلست بذي رأي ورأيي مينعين من عبورهاستدعيتين ملا بلغك من صائب رأيي فإين إن عربت هذا 

  .فلما قرأ كتابه عجب منه وأمره بالرجوع إىل بلخ

  أحمد بن الصنديد العراقي

يكىن أبا مالك، كان من أهل األدب والشعر، روى شعر املعري عنه، وله فيه شرح، وله مع احلصري 
  .ابرمناقضات دخل األندلس، وكان عند بين طاهر، ومدح الرساء واألك

  أحمد بن أبي طاهر أبو الفضل

واسم طاهر طيفور، مروروزي األصل، أحد البلغاء الشعراء الرواة، من أهل الفهم املذكورين بالعلم، وهو 
صاحب كتاب تاريخ بغداد، يف أخبار اخللفاء واألمراء وأيامهم، مات سنة مثانني ومائتني ودفن بباب 

مدخل املأمون بغداد من خراسان، ذكر ذلك ابنه عبيد اهللا، فيما الشام ببغداد، ومولده سنة أربع ومائتني 
وروى عن عمر بن شبة، روى عنه ابنه عبيد اهللا، وحممد بن : ذيله على تاريخ والده، وحكاه عنه، قال

كان أمحد بن أيب طاهر مؤدب كتاب : خلف بن املرزبان، وحدث جعفر بن أمحد صاحب كتاب الباهر
ومل أر ممن شهر مبثل ما شهر به من :  سوق الوراقني، يف اجلانب الشرقي، قالعامياً، مث ختصص وجلس يف

التصنيف للكتب، وقول الشعر أكثر تصحيفاً منه وال أبلد علماً، وال أحلن، ولقد أنشدين شعراً، يعرضه 
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علي يف إسحاق بن أيوب، حلن يف بضعة عشر موضعاً منه، وكان أسرق الناس لنصف بيت وثلث بيت، 
  .وكذا قال يل البحتري فيه، وكان مع هذا مجيل األخالق، ظريف املعاشرة، حلواً من بني الكهول: قال

كنت أنزل يف جوار املعلى ابن أيوب، صاحب العرض واجليش يف أيام املأمون، : وحدث أبو دهقان قال
قلت البن أيب وكان أمحد بن أيب طاهر يرتل عنده، فأضقنا إضاقة شديدة، وتعذرت علينا وجوه احليلة، ف

هل لك يف شيء ال بأس به؟ تدعين حىت أسجيك وأمضي إىل مرتل املعلى بن أيوب، فأعلمه أن : طاهر
وجئت إىل وكيل املعلى فعرفته خربنا، فصار : صديقاً يل قد تويف فآخذ منه مثن كفن فننفقه، فقال نعم

 هذا؟ فقلت هذه بقية من روحه معي إىل مرتيل، فتأمل ابن أيب طاهر، مث نقر أنفه فضرط، فقال يل ما
كرهت نكهته فخرجت مناسته، فضحك، وعرف املعلى خربنا، فأمر لنا جبملة دنانري، واملعلى هذا هو 

  : الذي يقول فيه دعبل، وقيل أبو علي البصري

 كرم وفي الدنيا كريم إلى  أبيك ما نسب المعلى لعمر

  وصوح نبتها رعي الهشيم  البالد إذا اقشعرت ولكن

مدح أمحد ابن أيب طاهر احلسن بن خملد، وزير املعتمد، فأمر : وحدث اجلهشياري يف كتاب الوزراء قال
مل يأمرين بشيء، فكتب : إيت رجاء اخلادم فخدذها منه، فلقي أمحد رجاء فقال له: له مبائة دينار، وقال

  : إىل احلسن

  فكيف إن كنت لم تأمره يأتمر؟  رجاء فأرجا ما أمرت به أما

 في كل حال أنت مقتدر فليس  بجودك مهما كنت مقتدراً بادر

  .فأمر بأضعافها له

    

له من الكتب كتاب املنثور واملنظوم، أربعة عشر جزءاً، والذي بيد : وذكره حممد بن إسحاق الندمي، وقال
كتاب الناس ثالثة عشر جزءاً، كتاب سرقات الشعراء، كتاب بغداد، كتاب اجلواهر، كتاب املؤلفني، 

اهلدايا، كتاب املشتق، كتاب املختلف من املؤتلف، كتاب أمساء الشعراء األوائل، كتاب املوشى، كتاب 
ألقاب الشعراء، ومن عرف بالكىن ومن عرف باالسم، كتاب املعروفني من األنبياء، كتاب املعتذرين، 

ب، كتاب مرثية كتاب اعتذار وهب من ضرطته، كتاب من أنشد شعراً وأجيب بكالم، كتاب احلجا
هرمز بن كسرى بن أيب شروان، كتاب خرب امللك العايل يف تدبري اململكة والسياسة، كتاب املصلح 

والوزير املعني، كتاب امللك البابلي وامللك املصري الباغيني، وامللك احلكيم الرومي، كتاب املزاح 
اب مقاتل الشعراء، كتاب اخليل، واملعاتبات، كتاب مفاخرة الورد والنرجس، كتاب مقاتل الفرسان، كت
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كبري، كتاب الطرد، كتاب سرقات البحتري من أيب متام، كتاب مجهرة بين هاشم، كتاب رسالة إىل 
إبراهيم بن املدبر، كتاب الرسالة، يف النهي عن الشهوات، كتاب الرسالة إىل علي بن حيىي، كتاب 

جم، كتاب لسان العيون، كتاب أخبار اجلامع، يف الشعراء وأخبارهم، كتاب فضل العرب على الع
املتظرفات، كتاب اختيار أشعار الشعراء كتاب اختيار شعر بكر ابن النطاح، كتاب املؤنس، كتاب الغلة 
والغليل، كتاب اختيار شعر العتايب، كتاب اختيار شعر منصور النمري، كتاب اختيار شعر أيب العتاهية، 

خبار مروان وآل مروان واختيار أشعارهم كتاب أخبار ابن كتاب أخبار بشار واختيار شعره، كتاب أ
كتاب أخبار وشعر عبد اهللا بن قيس . كتاب أخبار ابن الدمينة. ميادة كتاب أخبار ابن هرمة وخمتار شعره

  : وأنشد له ابنه عبيد اهللا يف كتابه. الرقيات

 حسام ويمضي وهو ليس بذي حد  الشعر إال السيف ينبو وحده وما

  ألجدى الذي يكدى وأكدى الذي يجدي   باإلحسان يرزق شاعركان ولو

  : ومن قوله أيضاً

 ليس ذا في جملة األدب كذابة  كنت أصدق في وعدي فصيرني قد

  فنصرة الصدق أفضت بي إلى الكذب  ذاكراً حلت عن عهدي وعهدكم يا

أنشدين أمحد بن أيب طاهر لنفسه : حدث املرزباين يف كتاب املقتبس، عن عبد اهللا ابن حممد احلليمي، قال
  : يف أيب العباس املربد

  واستقلت في عقله األلباب  في المبرد اآلداب كملت

 دعي مصحف كذاب س  غير أن الفتى كما زعم النا

خرجت من : حدثين أمحد بن أيب طاهر قال: وحدث عنن الصويل، عن أيب علي بن عينويه الكاتب، قال
هار يف متوز، فقلت ليس بقريب مرتل أقرب من مرتل املربد، إذ كنت ال أقدر مرتل أيب الصقر، نصف الن

أصل إىل مرتيل بباب الشام، فجئته، فأدخلين إىل حويشة له، وجاء مبائدة، فأكلت معه لونني طيبني، 
أحدثك إىل أن تنام، فجعل حيدثين أحسن حديث، فحضرين لشؤمي وقلة : وسقاين ماء بارداً، وقال يل

  : ذاك إليك، وهو يظن أين قد مدحته، فأنشدته: قد حضرين بيتان أنشدمها؟ فقال: ان، فقلتشكري بيت

 أنه منه أحر وأومد على  ويوم كحر الشوق في صدر عاشق

 فما زلت في ألفاظه أتبرد  به عند المبرد قائالً ظللت

 واهللا ال جلست قد كان يسعك إذا مل حتمد أال تذم، ومالك عندي جزاء إال أن أخرجك،: فقال يل
عندي بعد هذا، فأخرجين، فمضيت إىل مرتيل بباب الشام، فمرضت من احلر الذي نالين مدة، فعدت 
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  .باللوم على نفسي

قصدت سر من رأى، زائراً بعض كتاا بشعر : قال اخلالدي حدثنا جحظة عن أمحد بن أيب طاهر قال
ماً رومياً، حسن الوجه، ورحلت أريد بغداد مدحته به، فقبلين وأحسن إيل، وأجزل صليت، ووهب يل غال

سائراً على الظهر، ومل أركب املاء، فلما سرت حنو الفرسخ أخذتنا السماء بأمر عظيم من القطر، وحنن 
اعدل بنا يا بين إىل هذا الدير، نقيم فيه إىل أن خيف هذا املطر، : بالقرب من دير السوسن، فقلت للغالم

أتت العشية ههنا، وعندي شراب جيد، فتبيت : جاء الليل، فقال الراهبففعل وازداد القطر واشتد، و
أفعل فأخرج إيل شراباً ما رأيت قط أصفي منه، : وتقصف، ويسكن املطر، وجتف الطريق وتبكر، فقلت

هات مدامك، وأمرت حبط الرحل، وبت والغالم يسقيين، والراهب ندميي، حىت مت : وال أعطر فقلت
    : لت، وقلتسكراً، فلما أصبحت رح

 لسوسنها الراهب وديراً  سر من را وسكانها سقى

 وبارقه الواصب صفوق  تدفق عن رعده ال سحاب

 على غصن صاحبي وبدر  بت في ديره ليلة فقد

 صفراء كالذهب الذائب ح  سقاني الصبا غزال

  ين وفي اآلس من خضرة الشارب  الورد من حمرة الوجنت على

 ونام إلى جانبي ونمت  ظاًالمدامة مستيق سقاني

 الذي خطه كاتبي جناها  هناة لك الويل من فكانت

 بزلته تائب مقر  فيا رب تب واعف عن مذنب

  أحمد بن الطيب السرخسي

يعرف بابن الفرائقي أحد العلماء الفهماء احملصلني، الفصحاء البلغاء املتقنني، له يف علم األثر الباع 
الذهن الثاقب الوقاد، وبسطة الذراع، وهو تلميذ الكندي وله يف كل فن الواسع، ويف علوم احلكماء 

تصانيف، وجماميع وتواليف، وكان أحد ندماء أيب العباس املعتضد باهللا، واملختصني به، فأنكر منه بعض 
  .شأنه، فأذاقه محامه صرباً، وجعله نكاالً، ومل يرع له ذمة وال إالً

ويل أمحد بن الطيب احلسبة يوم : سن حممد بن أمحد بن القواس، قالذكره أبو احل: وقال يف تاريخ دمشق
االثنني، واملواريث يوم الثالثاء، وسوق الرقيق يوم األربعاء، لسبع خلون من رجب سنة اثنتني ومثانني 

ومائتني ويف يوم االثنني خلمس خلون من مجادى األوىل سنة ثالث ومثانني غضب املعتضد على أمحد بن 
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 يوم اخلميس لثالث بقني من مجادى األوىل ضرب ابن الطيب مائة سوط، وحول إىل املطبق، الطيب، ويف
  .ويف صفر سنة ست ومثانني ومائتني مات ابن الطيب السرخسي

حدثين أبو حممد عبد اهللا بن : حدث أبو القاسم، عن عبد اهللا بن عمر احلاريب، قال حدثين أيب قال
ملعتضد يف بعض متصيداته جمتازاً بعسكره وأنا معه، فصاح ناطور يف كان ا: محدون، ندمي املعتضد، قال

اطلبوهم فجاءوا بثالثة : أخذ بعض اجليش شيئاً فقال: قثاء فاستدعاه وسأله عن سبب صياحه، فقال
نعم، فقيدهم يف احلال، وأمر حببسهم، فلما كان : هؤالء الذين أخذوا القثاء؟ فقال الناطور: أنفس، فقال

فذهم إىل القراح وضرب أعناقهم فيه، وسار، وأنكر الناس ذلك وحتدوا به، وحنبت قلوم منه، من الغد أن
يا عبد اهللا، هل يعتب الناس علي شيئاً؟ : ومضت على ذلك مدة طويلة، فجلست أحادثه ليلة، فقال يل

يا أمري : قلتأقسمت عليك حبيايت إال صدقتين، : كال يا أمري املؤمنني، فقال: عرفين حىت أزيله، فقلت
واهللا ما هرقت دماً قط منذ وليت : إسراعك إىل سفك الدماء، فقال: نعم، قلت: املؤمنني وأنا آمن؟ قال

يقولون : حبيايت ملا قلت، فقلت: فأمسكت إمساك من ينكر عليه الكالم، فقال: هذا األمر إال حبقه، قال
وحيك، إنه دعاين إىل : هرة، فقالإنك قتلت أمحد بن الطيب، وكان خادمك، ومل تكن له جناية ظا

يا هذا، أنا ابن عم صاحب هذه الشريعة، وأنا اآلن منتصب منصبه، فأحلد حىت أكون : اإلحلاد، فقلت له
إن اخللفاء ال تغضب، وإذا غضبت مل ترض، فلم يصلح إطالقه، فسكت سكوت من : من؟ وكان قال يل
قمون عليك أمر الثالثة األنفس الذين قتلتهم يف الناس ين: يف وجهك كالم، فقلت: يريد الكالم، فقال
واهللا ما كان أولئك املقتولون هم الذين أخذوا القثاء وإمنا كانوا لصوصاً، محلوا من : قراح القثاء، فقال

موضع كذا وكذا، ووافق ذلك أمر أصحاب القثاء، فأردت أن أهول على اجليش، بأن من عاث منهم يف 
ر، كانت هذه عقوبيت له، ليكفوا عما فوقه، ولو أردت قتلهم لقتلتهم يف عسكري وأفسدوا يف هذا القد

احلال والوقت، وإمنا حبستهم، وأمرت بإخراج اللصوص من غد مغطني الوجوه، ليقال إم أصحاب 
بإخراجي القوم الذين أخذوا القثاء أحياء، وإطالقي هلم يف هذه : فكيف تعلم العامة؟ قال: القثاء، فقلت

ما قصتكم؟ فاقتصوا عليه قصة : هاتوا القوم، فجاءوا م، وقد تغريت حاهلم، فقال هلم:  قالالساعة، مث
  .القثاء، فاستتام عن فعل مثل ذلك وأطلقهم، فانتشرت احلكاية فزالت التهمة

  أحمد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم

فيما بعد برقياً آخر، امسه أمحد ابن سعيد بن أيب زرعة الزهري موالهم، يكىن أبا بكر الربقي، وقد ذكرنا 
بن حممد، وهو أيضاً من برقة قم، وقد اشتد علي أمره وأمر هذا، فنقلت كما وجدت، وال شك أما من 

  .بيت واحد، واهللا أعلم
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وكانوا ثالثة إخوة كلهم من أهل العلم، أبو بكر أمحد، وأبو عبد اهللا حممد، وأبو سعيد عبد الرحيم، 
غازي عن عبد امللك بن هشام، ويف كتاب أصبهان حلمزة، يف الفصل الذي ذكر فيه أهل يروي ثالثتهم امل

أمحد بن عبد اهللا الربقي كان من رستاق برق رود، وهو أحد الرواة للغة والشعر، : األدب واللغة قال
  .واستوطن قم، فخرج ابن أخيه أبو عبد اهللا الربقي هناك، مث قدم أبو عبد اهللا أصبهان فاستوطنها

 وكان أعلم أهل قم بنسب -أخربين أبو عبد اهللا الربقي : قرأت يف كتاب مجهرة النسب قال ابن حبيب
يف ثالثة أحياء من األشعريني لسن وإمنا هو أسن وقال مراطة، وإمنا هو :  أن ابن الكليب قال-األشعريني 

  .إمراطة، وقال زكاز وإمنا هو ركاز

  أحمد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة

أبو جعفر الكاتب، ولد ببغداد، ومات مبصر وهو على قضائها، سنة اثنتني وعشرين وثالمثائة، وقد روى 
عن أبيه تصانيفه كلها، حدث عنه أبو الفتح املراغي النحوي، وعبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي، 

دث بكتب أبيه وغريمها، وقال أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن خرزاذ النجريمي إن أبا جعفر بن قتيبة ح
  .كلها مبصر حفظاً، ومل يكن معه كتاب، وأحسب ذكر ذلك عن أيب احلسني املهليب

قدم أمحد بن عبد اهللا ابن مسلم بن قتيبة مصر سنة إحدى وعشرين : وحدث أبو سعيد بن يونس قال
  .وثالمثائة وتوىل ا القضاء وتويف ا وهو على القضاء سنة اثنتني وعشرين وثالمثائة

   بن محمد بن عبد اهللا المعبديأحمد

من ولد معبد بن العباس، بن عبد املطلب بن هاشم، أحد من اشتهر بالنحو وعلم العربية من الكوفيني 
وجه من وجوه أصحاب ثعلب الكبار، ذكره الزبيدي، وقد تقدم ذكر آخر يقال له أمحد بن سليمان، ال 

 أم هو غريه؟ قرأت خبط ابن أيب نواس قال أبو أدري أهو هذا ونسب إىل جد له أعلى يقال له سليمان
مات املعبدي ليلة األربعاء لثمان بقني من صفر سنة اثنتني وتسعني : عمر بن حيويه، قال يل أبو عمر

  .ومائتني

  أحمد بن عبد اهللا بن أحمد الفرغاني

ب حممد بن أبو منصور بن أيب حممد عبد اهللا، بن أمحد بن خزيان بن حامس الفرغاين كان أبوه صاح
جرير الطربي، صاحب التفسري والتاريخ، وقد كتبنا خربه فيما بعد يف بابه، مات أمحد هذا يف شهر ربيع 
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األول سنة مثان وتسعني وثالمثائة، ومولده لثمان عشرة ليلة خلت من ذي احلجة، سنة سبع وعشرين 
  .وستمائة عند كوين اوثالمثائة وكانت وفاته كما أخربين املصريون ا يف سنة اثنيت عشرة 

روى أبو منصور عن أبيه تصانيف أيب جعفر حممد ابن جرير الطربي، وصنف أبو منصور أيضاً عدة 
تصانيف، منها كتاب التاريخ، وصل به تاريخ والده، وكتاب سرية العزيز سلطان مصر، املنتسب إىل 

  .العلويني، وكتاب سرية كافور اإلخشيدي،ومبصر كان مقامه

  عبد اهللا بن بدر القرطبيأحمد بن 

النحوي، أبو مروان احلكم املستنصر، روى عن أيب عمر بن أيب احلباب، وأيب بكر بن هذيل، وكان حنوياً 
لغوياً، شاعراً عروضياً، مات سنة ثالث وعشرين وأربعمائة، حدث عنه أبو مروان الطبييب، وذكر خربه 

  .ووفاته، قاله ابن بشكوال

  ليمانأحمد بن عبد اهللا بن س

أبو العالء املعري، هو أبو العالء أمحد بن عبد اهللا بن سليمان، بن داود بن املطهر، بن زياد بن ربيعة، بن 
احلارث ابن ربيعة، بن أرقم بن أنور، بن أسحم بن النعمان، ويقال له الساطع اجلمال، بن عدي بن عبد 

وبرة ابن تغلب بن حلوان، بن عمران بن غطفان، بن عمرو بن يربح، بن خزمية بن تيم اهللا، بن أسد بن 
احلاف، بن قضاعة، وتيم اهللا جمتمع تنوخ من أهل حملة النعمان، من بالد الشام، كان غزير الفضل، شائع 

الذكر، وافر العلم، غاية الفهم، عاملاً باللغة حاذقاً بالنحو، جيد الشعر، جزل الكالم، شهرته تغين عن 
 مبعرة النعمان سنة ثالث وستني وثالمثائة واعتل باجلدري، اليت ذهب صفته، وفضله ينطق بسجيته، ولد

فيها بصره سنة سبع وستني وثالمثائة، وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة، ورحل إىل بغداد سنة مثان 
وتسعني وثالمثائة، أقام ببغداد سنة وسبعة أشهر، مث رجع إىل بلده، فأقام ولزم مرتله إىل أن مات، يوم 

معة الثاين من شهر ربيع األول، سنة تسع وأربعني وأربعمائة يف أيام القائم، وكان يف آبائه وأعمامه، اجل
ومن تقدمه من أهله وتأخر عنه، من ولد أبيه ونسله فضل، وقضاة وشعراء، أنا ذاكر منهم من حضرين، 

  .لتعرف نسبه يف العلم، كما عرفت ما أعطيه من الفهم

    

بن سليمان جده، قاضي املعرة، ويل القضاء حبمص، وا مات سنة تسعني ومائتني، كان سليمان بن أمحد 
  : مث ويل القضاء بعده ا ولده أبو بكر حممد، عم أيب العالء وفيه يقول الصنوبري الشاعر

 تنوخا سدت  بأبي يا بن سليمان
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 لعمري وشيوخا ناً  السادة شبا وهم

 حى بناديك منيخا  البغية من أض أدرك

 وبليخا وفراتاً  عندك نيالً وارداً

 للمجد صريخا صرخ  منك متى است واجداً

  مات في الناس مسوخا  زمان غادر اله في

  : مث بعده أخوه، أبو حممد عبد اهللا، والد أيب العالء ولعبد اهللا شعر يف مرثية والده

  بباب حمص فما حزني بمطرح  كان أصبح من أهواه مطرحاً إن

 أكثر أعدائي من الفرح لمات  يسر ما أخفيه من جزعبان أ لو

وتويف عبد اهللا حبمص سنة سبع وسبعني وثالمثائة ومنهم أبو اد، حممد بن عبد اهللا أخو أيب العالء، وكان 
  : أسن من أيب العالء، وله أيضاً شعر، منه يف الزهد

 نيتي أجر وال عملي ال  المهيمن منتهى أملي كرم

  عن بغيتي حتى انقضى أجلي   فواضلهمفضالً جلت يا

 كم قد سترت علي من زلل  قد أفضت علي من نعم كم

 الحساب فإن عفوك لي يوم  إن لم يكن لي ما ألوذ به

  : ومنهم عبد الواحد، أبو اهليثم أخو أيب العالء القائل يف الشمعة

 كدموعي في تحدرها وأدمع  وذات لون كلوني في تغيره

  كأن ناظرها في قلب مسهرها  ت لي مسهرةليلي وبات سهرت

  : وله أيضاً

 عشية بيننا بدموعها ضنت  تراه سال ألن جفونه قالوا

 نار الغرام تشب في ينبوعها  ومن العجائب أن يفيض مدامع

هؤالء من حضرين، ممن كان قبل أيب العالء ويف زمانه، وقد تأخر عن زمانه من أهله من كان عاملاً 
ا ذاكرهم ههنا ليجيئوا على نسق واحد، فمنهم القاضي أبو اد، حممد بن عبيد اهللا، وأبو اد فاضالً، وأن

ذكر يل ابنه القاضي أبو اليسر الكاتب، أنه : الثاين هو أخو أيب العالء، وذكره العماد يف اخلريدة، فقال
رك عم أبيه أبا العالء، وروى عنه كان فاضالً أديباً، فقيهاً على مذهب الشافعي، أريباً مفتياً خطيباً، أد

 يف سنة اثنتني وتسعني - خذهلم اهللا -مصنفاته وأشعاره، وويل القضاء باملعرة إىل أن دخلها الفرنج 
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وأربعمائة، فانتقل إىل شريز وأقام ا مدة، مث انتقل إىل محاة فأقام ا إىل أن مات، يف حمرم سنة ثالث 
  : ني وأربعمائة وله ديوان ورسائل، ومن شعرهوعشرين ومخسمائة، ومولده سنة أربع

 فداويت الماللة بالترك مالالً  رأيتك في نومي كأنك معرض

 فغلبت اليقين على الشك فعدت  أبغي شاهداً فعدمته وأصبحت

 طويت فاجعل ختامك بالمسك فإن  وعهدي بصحف الود تنشر بيننا

   إلى ضنكجديدي وردت من رحيب  كانت األيام أبلى جديدها لئن

 بمأمون الفرند على الفتك وليس  أنا إال السيف أخلق جفنه فما

  : وأنشدين بعض أهل املعرة: قال

 إليك عني فإن اليوم بحراني  الطبيب يدي جهالً فقلت له جس

  إني هويت بجهلي بعض نجيراني  لي ما الذي تشكو؟ فقلت له فقال

 اووه بإنسانسوء فد إنسان  فقام يعجب من قولي وقال لهم

  : أنشدين القاضي أبو اد املعري لنفسه: وأنشدين مؤيد الدولة، أسامة بن منقذ قال: قال

  عهدتك في قميص صباً بديع  وقائلة رأت شيباً عالني

 جاوزت أيام الربيع إذا  فهل ترين سوى هشيم فقلت

  :  غالم امسه شعيا قالوملا فارق أهله باملعرة وبقي منفرداً، وكان له: قال األمري أسامة

 فسقياً للحمام به ورعيا  زمان غاض أهل الفضل فيه

 أحبة وفراق شعيا وفقد  بين أتراك وروم أسارى

وقد سبقه إىل هذا املعىن الوزير املغريب، فإنه ملا تغريت عليه الوزارة وتغرب، كان معه غالم امسه : قال
  : داهر فقال

 بعد األحبة داهر يعللني  كفى حزناً أني مقيم ببلدة

    

  أحاديث منها مستقيم وجائر  مما يجمع عقله يحدثني

ملا بليت بفرقة األهل، كتبت إىل أخي، أستطرد بغالمي أيب اد، والوزير املغريب، : قال األمري أسامة
  : اللذين ذكرامها يف شعريهما

 من الهم المبرح زاخر بحر  أصبحت بعدك يا شقيق النفس في
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 شعيا أو عاللة داهر برفاق  بالهم من لي ساعة متفرداً

  : احلديث شجون، يذكر الشيء مبا يتصل به، وأشعار أيب اد املعري كثرية، منها

 بعضها عن بعضها مترحرح إلى  أوسع اهللا البالد وللفتى قد

  ودونك صعب األمر فالصعب أنجح  الهوينا إنها شر مركب فخل

 فللموت خير للكريم وأروح  متنلت ما تهوى فذاك وإن ت فإن

ومنهم أبو اليسر، شاكر بن عبد اهللا، بن حممد، بن أيب اد، بن عبد اهللا، بن حممد، بن سليمان، قال 
كان كاتب اإلنشاء لنور الدين حممود بن زنكي قبلي، فلما استعفى وقعد يف بيته، توليت اإلنشاء : العماد

سنة ست وتسعني وأربعمائة، وكان قد توىل ديوان اإلنشاء سنني بعده، ومولده بشيزر يف مجادى اآلخرة، 
  : وأنشدين لنفسه: كثرية، قال

  عروقي من محض الهوى وعظامي  بجهلي مورد الصب فارتوت وردت

 غرة منها ووضع لثام على  تك إال نظرة بعد نظرة ولم

 بها حتى الممات عظامي تفرت  بقلبي من تثنيه لوعة فحلت

  : وله أيضاً

 عذاب قلبي وما له ذنب  نظرة أطال بها سارقته

 عيني ويقطع القلب تسرق  يا جور حكم الهوى ويا عجبا

  : وله

 من تحت عقرب صدغ دبيباً  يا له عارضاً إذا دب في الخد

 ما بين قرص ولدغ وعذاب  القلب منهما في بالء قعد

  : وله

 داريستقر لهم بأرض  ما  غريت بهم نوب الليالي فاغتدوا

 وكأن أحداث الزمان تجار  كأنهم طريف بضائع حتى

  : وله أيضاً

 سرني تفتيح نور بياضه وما  رأسي بالمشيب فساءني تعمم

 أر خطباً أسوداً كبياضه فلم  وقد أبصرت عيني خطوباً كثيرة
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لعالء عم أبيه، ومنهم القاضي أبو مسلم، وادع بن عبد اهللا، بن حممد، ابن عبد اهللا، بن سليمان، كان أبو ا
توىل القضاء مبعرة النعمان وكفر طاب ومحاة، وكان مشهوراً بالكرم، ومولده سنة إحدى وثالثني 

  : وأربعمائة، وله رسائل حسنة، وشعر بديع منه

  فقلت وفي األحشاء من قولها لدغ  ما بال جفنك أرمدا وقائلة

 بديع ربما نفض الصبغ فغير  سرقت عيناه من لون خده لئن

  : ومن شعره أيضاً

 وهذا بالدموع غريق حريق  تالقينا وهذا بناره ولما

 من مقلتي عقيق فرصعه  تقلدت الدر الذي فاض جفنها

  : ومنهم أبو عدي النعمان بن مسلم، وادع من أهل العلم والفضل، وهو القائل

 وارجوها إلى قابل الك  يأيها المالك ال تبرحوا األم

 والمشرف والعامل للعدل  قد صحت ولكنها فالعام

ومنهم أبو مرشد سليمان بن علي، بن حممد بن عبد اهللا، بن . ومات أبو عدي بعد سنة مخسني ومخسمائة
سليمان، ويل القضاء مبعرة النعمان، وانتقل إىل شيزر بعد أخذ الفرنج املعرة، وتويف ا، وله رسائل 

  : ، أوهلاوشعر، منه قصيدة التزم يف كل كلمة منها حرف النون

  وانصح فإن الدين نصح المؤمن  لسانك عن نفاق منافق نزه

 بنيلك من أعانك وامنن وأعن  المن المنكد للندى وتجنب

ومنهم أبو سهل، عبد الرمحن بن مدرك، بن علي بن حممد بن سليمان، مولده ومنشؤه بشيزر ومحاة، 
  : سمائة وكان شاعراً مطبوع الشعر، ومنهوتويف يف الزلزلة اليت كانت حبماة سنة اثنتني ومخسني ومخ

  ب فما طالب المقلة الفاعله  بلحظي خد الحبي جرحت

 الديات على العاقله كذك  اقتص من مهجتي ولكن

  : ومن شعره أيضاً

 وطالبته بالصدق وهو يروغ  ولما سألت القلب صبراً عن الهوى

 سلوا عنه ليس يسوغ وأن  منه أنه غير صابر تيقنت

    

  وإن قال أسلو عنه قلت دروغ  فإن قال ال أسلوه قلت صدقتني
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هذه كلمة أعجمية معناها كذب، ومنهم أخوه أبو املعايل صاعد بن مدرك، بن علي، بن حممد، بن عبد 
  : اهللا، ابن سليمان، مولده ومنشؤه شيزر ومحاة، ومات مبعرة النعمان، ومن شعره

 فنشكو فيه صنع التفرق تالق  الوادي المبيني هل لنا أيأيها

  وفرط جوى يضني وطول تشوق  أبثك ما بي من غرام ولوعة

 له مما بهجرك قد لقي وترثي  أن ترقى حين ملكت رقه عسى

 به حر الجوى والتحرق ويطفي  يروي غلة الوجد واألسى بوصل

  .يف بيت العلموغري هؤالء حذفت أمساءهم اختصاراً، وإمنا قصدت اإلخبار عن إعراق أيب العالء 

ونقلت من بعض الكتب، أن أبا العالء ملا ورد إىل بغداد، قصد أبا احلسن علي بن عيسى الربعي، ليقرأ 
ليصعد اإلسطبل، فخرج مغضباً ومل يعد إليه، واإلسطبل يف لغة : عليه، فلما دخل إليه، قال علي بن عيسى

  .أهل الشام األعمى، ولعلها معربة

الكلب من ال يعرف : لقاسم، فعثر برجل، فقال من هذا الكلب؟ فقال املعريودخل على املرتضى أيب ا
للكلب سعني امساً، ومسعه املرتضى فاستدناه، واختربه فوجده عاملاً مشبعاً بالفطنة والذكاء، فأقبل عليه 

  .إقباالً كثرياً

 بعده، مثل أيب نواس، وكان أبو العالء يتعصب للمتنبئ، ويزعم أنه أشعر احملدثني، ويفضله على بشار ومن
وأيب متام، وكان املرتضى يبغض املتنبئ، ويتعصب عليه، فجرى يوماً حبضرته ذكر املتنبئ، فتنقصه 

  : لو مل يكن للمتنبئ من الشعر إال قوله: املرتضى، وجعل يتبع عيوبه، فقال املعري

  لك يا منازل في القلوب منازل

أتدرون أي : له، وأخرج من جملسه، وقال ملن حبضرتهلكفاه فضالً، فغضب املرتضى وأمر فسحب برج
النقيب السيد : شيء أراد األعمى بذكر هذه القصيدة؟ فإن للمتنبئ ما هو أجود منها مل يذكرها، فقيل

  : أعرف، فقال أراد قوله يف هذه القصيدة

  فهي الشهادة لي بأني كامل  أتتك مذمتي من ناقص وإذا

فلم خيرج منه، ومسى نفسه رهني احملبسني، يعين حبس نفسه يف املرتل، وترك : هوملا رجع إىل املعرة لزم بيت
وكان متهماً يف دينه، يرى رأي الربامهة، ال يرى إفساد : وحبسه عن النظر إىل الدنيا بالعمى. اخلروج منه

كل اللحم الصورة، وال يأكل حلماً، وال يؤمن بالرسل، والبعث والنشور، وعاش شيئاً ومثانني سنة، مل يأ
منها مخساً وأربعني سنة، وحدثت أنه مرض مرة، فوصف الطبيب له الفروج، فلما جئ به ملسه بيده 

وقد أوردنا من شعره ما يستدل به على سوء : استضعفوك فوصفوك، هال وصفوا شبل األسد: وقال
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  .معتقده، وخيربك بنحلته ومستنده

 وأربعني سنة ال يأكل اللحم وال البيض، وحيرم وحدث غرس النعمة أبو احلسن الصابئ، أنه بقي مخساً
ولقيه رجل : إيالم احليوان، ويقتصر على ما تنبت األرض، ويلبس حشن الثياب، ويظهر دوام الصوم، قال

فما تقول يف السباع اليت ال طعام هلا إال حلوم : أرحم احليوان، قال: مل ال تأكل اللحم؟ قال: فقال له
الق فما أنت بأرأف منه، وإن كانت الطبائع احملدثة لذلك فما أنت بأحذق احليوان؟ فإن كان لذلك خ

وقد كان ميكنه أن ال يذبح رمحة، وأما ما قد ذحبه غريه : منها وال أتقن عمالً، فسكت، قال ابن اجلوزي
ما الذي تعتقد؟ فقلت يف : قال يل املعري: وقد حدثنا عن أيب زكريا أنه قال: فأي رمحة بقيت؟ قال

قال القاضي أبو . وهكذا شيخك: ما أنا إال شاك، فقال: اليوم أقف على اعتقاده، فقلت له: نفسي
إال األنبياء عليهم . صدقت: مل أهج أحداً قط، فقلت له: قال يل املعري: يوسف عبد السالم القزويين

  .السالم، فتغري وجهه

مثانون شاعراً مراثي، من مجلتها أبيات ملا مات أبو العالء أنشد على قربه أربعة و: وحدث أبو زكرياء قال
  : لعلي بن اهلمام من قصيدة طويلة

 أرقت اليوم من جفني دما فلقد  كنت لم ترق الدماء زهادة إن

 مسك مسامعها يضمخ أو فما  ذكراً في البالد كأنه سيرت

  ذكراك أوجدب فدية من أحرما  الحجيج إذا أرادوا ليلة وترى

  : يب، والطيب ال حيل للمحرم، فيجب عليه فدية، ومن شعره يف الزهدإن ذكراك ط: كأنه يقول

 وحق لسكان البسيطة أن يبكوا  ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة

 زجاج ولكن ال يعاد لنا سبك  صرف الزمان كأننا يحطمنا

    

  : ومن شعره يف الزهد

 التشرف بالدنيا هو الشرف فما  تشرف بدنيا عنك معرضة فال

 عن مغانيها سينصرف فكلنا  ادك عنها مثلما انصرفتواصرف فؤ

 الخناء وفيك البؤس والسرف فيك  أم دفر لحاك اهللا والدة يا

 األم ما لي عنك منصرف لكنك  أنك العرس أوقعت الطالق بها لو
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قال يل : وحدث أبو الكرم، مخيس بن علي اجلوزي النحوي، حدثنا القاضي أبو يوسف القزويين قال
قد قال : ما مسعت يف أمر احلسني بن علي رضي اهللا عنهما شيئاً جيب أن حيفظ، فقلت له: عرةملحد امل

  سوادي من أهل بالدنا أبياتاً، ال يقول مثلها تنوخ جدك األكرب، 

 على قناة يرفع للمسلمين  رأس ابن بنت محمد ووصيه

 جازع فيهم وال متفجع ال  والمسلمون لمنظر ولمشهد

 رزؤك كل أذن تسمع وأصم  عيون عمايةبمنظرك ال كحلت

 عيناً لم تكن بك تهجع وأنمت  أجفاناً وكنت لها كرى أيقظت

  لك تربة ولخط قبرك مضجع  روضة إال تمنت أنها ما

وكان حدثين أبو احلسن الدلفي املصيصي : وقال أبو منصور الثعاليب يف يتيمة الدهر: قال ومل يسم لنا قائالً
لقيت مبعرة النعمان عجباً من العجب، : يته قدمياً وحديثاً يف مدة ثالثني سنة، قالالشاعر، وهو من لق

رأيت شاعراً ظريفاً يلعب بالشطرنج والنرد ويدخل يف كل فن من اجلد واهلزل، يكىن أبا العالء، ومسعته 
يف جواب وحضرته يوماً وهو ميلي : أنا أمحد اهللا على العمى كما حيمده غريي على البصر، قال: يقول

  : كتاب ورد عليه من بعض الرؤساء

 ولثمته عشرا فضممته  الكتاب فأوجب الشكرا وافى

  أجلى كتاب في الورى يقرا  وقرأته فإذا وفضضته

 إليك فلم يدع سطرا شوقاً  دمعي من تحدره فمحاه

  : قال وأنشدين لنفسه

 يريد القضاء باإلنسان ما  لست أدري وال المنجم يدري

  قد يرى الغيب فيه مثل العيان  أقول قول محقأني  غير

 عواقب اإلحسان لجميل  من كان محسناً فابكينه إن

وذكر تلميذه أبو زكريا : حدث أبو سعد السمعاين يف كتاب النسب، وقد ذكر املعري فقال بعد وصفه
:  شيئاً من تصانيفه، قالالتربيزي، أنه كان قاعداً يف مسجده مبعرة النعمان، بني يدي أيب العالء يقرأ عليه

وكنت قد أقمت عنده سنني، ومل أر أحداً من أهل بلدي، فدخل املسجد مغافصة بعض جرياننا للصالة، 
إيش أصابك؟ فحكيت له أين رأيت جاراً يل، بعد : فرأيته وعرفته، فتغريت من الفرح، فقال يل أبو العالء

قم أنا أنتظر : فقال. حىت أمتم السياق: فقلتع. كلمهقم و: أن مل ألق أحداً من أهل بلدي سنتني، فقال يل
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لك، فقمت وكلمته بلسان األذربية شيئاً كثرياً، إىل أن سألت عن كل ما أردت، فلما رجعت وقعدت 
ما عرفت اللسان وال فهمته، : أي لسان هذا؟ قلت هذا لسان أهل أذربيجان، فقال يل: بني يديه قال يل

عاد علي اللفظ بعينه، من غري أن ينقص عنه أو يزيد عليه يف مجيع ما قلت، غري أين حفظت ما قلتما، مث أ
  .فتعجبت غاية التعجب، كيف حفظ ما مل يفهمه: وقال جاري

وأنا كثري االستحسان لقول أيب : وهذا غاية ليس بعدها شيء يف حسن احلفظ، وقال املؤلف: قال املؤلف
  : العالء

 ل بالعراق ظليللظ ومالت  أتي الدمع فوق أسيل أسالت

 ومن لي عندكم بمقيل؟ غدوت  جارة البيت الممنع أهله أيا

 جمال فاذكري ابن سبيل زكاة  زكاة من جمال وإن تكن لغيري

 تثقي من بعده برسول فال  طيفاً خان لما بعثته وأرسلت

  وقد زار من صافي الوداد وصول  أرانا نفسه متجنياً خياالً

 من وجنة بمسيل فعلقته   النوىمكان العقد من دهش نسيت

 للبين شمس أصيل ولكنها  ألجل السن شمس غدية وكنت

 إذا اشتد الوغى بقبيل يعد  أخانا بالخداع وإنه أسرت

 تقتليه تؤخذي بقتيل وإن  تطلقيه تملكي شكر قومه فإن

 عزيز ال حياة ذليل وفاة  عاش القى ذلة واختياره فإن

    

 لمجرور الذيول كحيل أسير  رةوكيف يجر الجيش يطلب غا

  : ومن شعره لزوم ما ال يلزم

  سوف أمضي وينجز الموعود  محلى عليك مني سالم يا

 ولورحي إلى الهواء صعود  إلى التراب هبوط فلجسمي

 لمعشر وسعود فنحوس  حالها تدوم الليالي وعلى

 ترجوا فإنني ال أعود ال  أن أعود إليكم؟ أترجون

سعد، أنشدنا الوكيل بأصبهان، أنشدنا عبيد اهللا القشريي، أنشدنا أبو الوليد الدربندي، قرأت خبط أيب 
  .أنشدين أبو العالء التنوخي يف داره، عند وداعي إياه: قال
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 من أسف علي دموعا يذرون  بلدة فارقتها ومعاشر كم

 إخوان الصفاء مضيعا لعهود  وإذا أضاعتني الخطوب فلن أرى

 أودع خلي التوديعا؟ فمتى  صادق للنوىتوديع األ خاللت

أنشدين أبو العالء، أمحد بن عبد اهللا، بن : أنشدين أبو زكريا اخلطيب التربيزي قال: قال أبو اهلبارية
  : سليمان املعري لنفسه

 لهم وأهون بالحلول فقل  أرى جيل التصوف شر جيل

  كلوا أكل البهائم وارقصوا لي  اهللا حين عبدتموه أقال

  : ن شعر أيب العالء يف الغزلوم

 وهي لم تعلق بأشراكي أشراكها  ظبية علقتني في تصيدها يا

 رعيت وال راعيت مرعاك فلم  قلبي وما راعيت حرمته أعييت

 حبك عمداً وهو واراك بنار  فؤاداً قد حللت به أتحرقين

 يحسن أن يسخى بسكناك وليس  حين لم يسكن به سكن أسكنته

 أكابد حر الوجد ينهاك بأن  رامي حين يأمرنيما بال داعي غ

 أن ترحميه ثم يخشاك يرجوك  غدا القلب ذا يأس وذا طمع ولم

  : ومن خط ابن العصار، قال أبو العالء يف رجل امسه أبو القاسم

 من يدري وال يدري لكل  أبو القاسم أعجوبة هذا

  قرآن وهو الشاعر المقري  ال ينظم الشعر وال يحفظ ال

الفرجة : مسعت املبارك بن أمحد ابن األخوث مذاكرة، خرج رجل على سبيل: رأت خبط أيب سعيد قالق
: فقعد على اجلسر، فأقبلت امرأة من جانب الرصافة، متوجهة إىل اجلانب الغريب، فاستقبلها شاب فقال هلا

ومل يقفا، ومرا مشرقاً ومغربة، رحم اهللا أبا العالء املعري، : رحم اهللا علي بن اجلهم فقالت املرأة يف احلال
نعم، رحم اهللا علي :  عما قال لك، وعما أجبته؟ فقالت- عافاك اهللا -أخربيين : فتتبعت املرأة وقلت هلا

  : بن اجلهم أراد قوله

  جلبن الهوى من حيث أدري وال أدري  المها بين الرصافة والجسر عيون

  : وأردت بترمحي على أيب العالء قوله

  قريب ولكن دون ذلك أهوال   بالحزن إن مزارهادارها فيا



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  201  

أنشدين أبو العالء أمحد بن عبد اهللا بن سليمان املعري : قال أبو زكريا، حيىي بن علي، اخلطيب التربيزي
  : لنفسه

 ذا علي بهذا في هواك قضى من  الصدود ومني بالصدود رضى منك

 برق ما ومضاالكآبة أو بال من  منك ما لو غدا بالشمس ما طلعت لي

 التجاريب في ود امرئ غرضا لي  دهري وأهليه فما تركت جربت

  ماذقا يقول إذا عصر الشباب مضى؟  إذا الفتى ذم عيشاً في شبيبته

 وجدت أليام الصبا عوضا فما  تعوضت عن كل بمشبهه وقد

  : وله أيضاً

 أنباء األمور الصحائح لتعلم  غدوت مريض العقل والدين فالقني

قرأت خبط عبد اهللا بن حممد، بن سعيد بن سنان، اخلفاجي الشاعر يف كتاب له ألفه يف الصرفة، : بياتاأل
أن القرآن مل خيرق العادة بالفصاحة، حىت صار معجزة للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وأن كل : زعم فيه

آن يف نفسه معجز فصيح بليغ قادر على اإلتيان مبثله، إال أم صرفوا عن ذلك، ال أن يكون القر
الفصاحة، وهو مذهب جلماعة من املتكلمني والرافضة، منهم بشر املريسي، واملرتضى أبو القاسم، قال يف 

وقد محل مجاعة من األدباء قول أصحاب هذا الرأي، على أنه ال ميكن أحد من املعارضة بعد : تضاعيفه
  .قوم، وأخفاه آخرونزمان التحدي، على أن ينظموا على أسلوب القرآن، وأظهر ذلك 

    

أقسم خبالق اخليل، والريح اهلابة بليل، ما بني األشراط : ومما ظهر منه قول أيب العالء يف بعض كالمه
ومطالع سهيل، إن الكافر لطيول الويل، وإن العمر ملكفوف الذيل، اتق مدارج السيل، وطالع التوبة من 

  .قبيل، تنج وما إخالك بناٍج

 أباها، وأصاب الوحدة ورباها، واهللا بكرمه اجتباها، أوالها الشرف مبا حباها، أرسل أذلت العائذة: وقوله
  ".وال خياف عقباها"الشمال وصباها، 

  : وقال

 يهوديك بالطامع وال  جار شماسك في كلمة ما

 طلسة المبتكر الخامع من  اشتق في لفظه والطيلسان

  من خاطب يخطب في جامع  خير لك فيما أرى والقس

  : وله أيضاً
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  ال تكذبوا ما في البرية جيد  فالن جيد فأجبتهم: قالوا

 بصالته يتصيد وفقيرهم  نال الغناء ببخله فغنيهم

إنه كان زنديقاً، وينسبون إليه أشياء مما ذكرناها، ومنهم : والناس يف أيب العالء خمتلفون، فمنهم من يقول
سه بالرياضة واخلشونة، والقناعة باليسري، واإلعراض عن كان زاهداً عابداً متقلالً، يأخذ نف: من يقول

  .أعراض الدنيا

قرأت خبط أيب اليسر شاكر بن عبد اهللا، بن سليمان : قال كمال الدين أبو القاسم، عمر بن أيب جرداة
املعري، أن املنتصر صاحب مصر، بذل أليب العالء ما ببيت املال باملعرة من احلالل، فلم يقبل منه شيئاً، 

  : فقال

 عن معدن أسوان فعد  لي غاية من غنى كأنما

 وقتي وأكواني يعجلني  سرت برغمي عن زمان الصبي

 عن شعب بوان منصرفاً  أبي الطيب لما غدا صد

  : وقال أيضاً

  مولى يفيض علي رزقي  أطلب األرزاق وال ال

 لم أن ذلك ضعف حقي  أعط بعض القوت أع إن

، يرمى من أهل احلسد له بالتعطيل، - رضي اهللا عنه -ي يف ذكره، وكان وقرأت خبط أيب املعر: قال
وتعمل تالمذته وغريهم على لسانه األشعار، يضمنوا أقاويل امللحدة قصداً هلالكه، وإيثاراً إلتالف 

  : - رضي اهللا عنه -نفسه، فقال 

 إال بإهوان واجهتهم  إهواني قوم فما حاول

 نية إخواني فغيروا  بسعاياتهم يخرشوني

 في الشهب وكيوان مريخ  لو استطاعوا لوشوا بي إلى ال

  : وقال أيضاً

 خالقها غريت وبحمد  بذمي أمة غريت

 ومن بريته بريت ت  ربي ما استطع وعبدت

 علي وما فريت سدة  الجهال حا وفرتني

  س وعندهم أني هريت  علي فلم أح سعروا
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الذي أماله أبو العالء، أمحد بن عبد : مستملي أيب العالء، قالفهرست كتبه على ما نقلته من خط أحد 
منها ما هو يف الزهد، وقرأت يف :  من الكتب على ضروب- جتاوز اهللا عنه -اهللا، بن سليمان التنوخي 

لزمت مسكين منذ : - رضي اهللا عنه -فهرست كتبه ما صورته، قال الشيخ أبو العالء : نسخة أخرى
دت على أن أتوفر على تسبيح اهللا وحتميده، إىل أن أضطر إىل غري ذلك، فأمليت سنة أربعمائة، واجته

 فألزمين - أحسن اهللا معونته -أشياء، وتوىل نسخها الشيخ أبو احلسن، علي بن عبد اهللا ابن أيب هاشم 
زاء، بذلك حقوقاً مجة، وأيادي بيضاء، ألنه أفىن يف زمنه، ومل يأخذ عما صنع مثنه، واهللا حيسن له اجل

ويكفيه حوادي الزمن واألرزاء، وهي على ضروب خمتلفة، فمنها ما هو يف الزهد والعظات، ومتجيد اهللا 
سبحانه وتعاىل من املنظوم واملنثور، فمن ذلك، الكتاب املعروف بالفصول والغايات، واملرادب الغايات 

وف املعجم، ما خال األلف، القوايف، ألن القافية غاية البيت، أي منتهاه، وهو كتاب موضوع على حر
ألن فواصله مبينة على أن يكون ما قبل احلرف املعتمد فيها ألفاً، ومن احملال أن جيمع بني ألفني، ولكن 

جتئ اهلمزة وقبلها ألف، مثل العطاء والكساء، وكذلك الشراب والسراب يف الباء، مث على هذا الترتيب، 
  .ليها مستوية اإلعراب، بل جتئ خمتلفةومل يعتمد فيه أن تكون احلروف اليت يبىن ع

ويف الكتاب قواف جتئ على نسق واحد، وليست املطلقة بالغايات، وجميئها على حرف واحد، مثل أن 
  .عمامها، وغالمها، وغمامها، وأمرا، ومترا، وما أشبه، وفيه فنون كثرية من هذا النوع: يقال

    

، وأمته بعد عوده إىل معرة النعمان، وهو سبعة أجزاء، ويف وقيل إنه بدأ ذا الكتاب قبل رحلته إىل بغداد
نسخة، مقداره مائة كراسة، وكتاب الشاذن، أنشأه يف ذكر غريب هذا الكتاب، وما فيه من اللغز، 

مقداره عشرون كراسة، وكتاب إقليد الغايات، لطيف مقصور على تفسري اللغز، مقداره عشر كراريس، 
صون، وهو كتاب اهلمزة والردف خبطه، يبىن على إحدى عشرة حالة، الكتاب املعروف باأليك والغ

مساء : السماء، باخلفض: السماَء، بالنصب: اهلمزة يف حال إفرادها وإضافتها، ومثال ذلك السماء بالرفع
مسائه خمفوض مضاف، مث جيئ مساؤها، : مساؤه، مرفوع مضاف، مساءه منصوب مضاف: يتبع اهلمة التنوين

ائها، على التأنيث، مث مهزة بعدها هاء ساكنة، مثل عباءه ومالءه، فإذا ضربت يف حروف ومساءها، ومس
املعجم الثمانية والعشرين، خرج من ذلك ثالمثائة فصل ومثانية فصول، وهي مستوفاة يف كتاب اهلمزة 

ليت قبلها والردف، وذكرت فيه األرداف األربعة بعد ذكر األلف، وهي الواو املضموم ما قبلها، والواو ا
فتحة، ويذكر لكل جنس من هذه أحد عشر وجهاً، كما ذكر لأللف، ومن غري خطه وهو يف العظات 

وذم الدنيا، وهو إثنان وتسعون جزءاً، نسخة أخرى، ويكون مقدار هذا الكتاب ألفاً ومائيت كراسة، ومن 
 حروف املعجم، خطه الكتاب املعروف بتضمني اآلي، وهو كتاب خمتلف الفصول، فمنه طائفة على
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بناء ونساء، ويف الباء ثياب وعباب، مث على هذا إىل : وقبل احلرف املعتمد ألف، مثل أن يقال يف اهلمزة
آخر احلروف، ومنه فصول كثرية على فاعلني، مثل باسطني وقاسطني، وعلى فاعلون، مثل حامدون 

ء الكالم آية من الكتاب العزيز، وعابدون، وفيه ما هو على غري هذا الفن، والغرض أن يأيت بعد انقضا
، ورمبا اقتصر على بعض اآلية، أو جئ بآيتني أو أكثر منهما، إذا "إياك نعبد وإياك نستعني"مثل قوله 

  .وحنوها، ومقدار هذا الكتاب أربعمائة كراسة" عبس"كانت اآليات من ذوات القصر، كآيات 

ه أن يؤلف كتاباً برمسه، ومل يؤثر أن يؤلف وكان السبب يف تأليف هذا الكتاب، أن بعض األمراء سأل
كتاب تفسري اهلمزة والردف، جزء، . شيئاً يف غري العظات، واحلث على تقوى اهللا، فأملى هذا الكتاب

كتاب سيف اخلطبة جزءان، يشتمل على خطب السنة، فيه خطب للجمع والعيدين، واخلسوف 
حروف من حروف املعجم، فيها خطب والكسوف، واالستسقاء، وعقد النكاح، وهي مؤلفة على 

عمادها اهلمزة، وخطب بنيت على الباء، وخطب على الدال، وعلى الراء، وعلى الالم، وعلى امليم، 
وعلى النون، وتركت اجليم واحلاء وما جيري جمرامها، ألن الكالم املقول يف اجلماعات، ينبغي أن يكون 

ه يف الكتاب رجل من املتظاهرين بالديانة، فصنف له سجسجاً سهالً، ومقداره أربعون كراسة، وكان سأل
كتاب دعاء وحرز اخليل، كتاب جمد األنصار يف . كتاب نشر شواهد اجلمهرة ومل يتم ثالثة أجزاء

القوايف، كتاب تاج احلرة يف عظات النساء خاصة، وختتلف فصوله، فمنها ما جيئ بعد حرفه الذي بين 
ومنه ما هو مبين على الكاف، . وتشائي وتسائي، وهايب، وترائي" شائي: "الروي عليه ياء للتأنيث، كقوله

ومنها ما جييء على تفعلني، مثل ترغبني وتذهبني، وأنواعه كثرية، فيكون هذا . حنو غالمك وكالمك
كتاب يعرف بدعاء ساعة، وكتاب آخر يعرف بوقفة الواعظ، وكتاب . الكتاب حنو أربعمائة كراسة

تكلم فيه على ألسن محائم أربع، وكان بعض الرساء سأله أن يصنف له تصنيفاً يعرف بسجع احلمائم، ي
قال . يذكره فيه، فأنشأ له هذا الكتاب، وجعل ما يقوله على لسان احلمامة يف العظة، واحلث على الزهد

لى كتاب يعرف بلزوم ما ال يلزم، وهو يف املنظوم، بين ع. هو أربعة أجزاء، مقداره ثالثون كراسة: غريه
الضمة والفتحة والكسرة : حروف املعجم، يذكر كل حرف سوى األلف بوجوهه األربعة، وهي

  : والوقف، ومعىن لزوم ما ال يلزم، أن القافية يردد فيها حرف لو غري مل يكن خمالً بالنظم، كما قال كثري

  قلوصيكما ثم انزال حيث حلت  هذا ربع عزة فاعقال خليلي

ذلك ال يلزمه، ومل يفعل كما فعل الشنفري يف قصيدته اليت على التاء، ألنه مل يلزم فلزم الالم قبل اتاء، و
  : فيها إال حرفاً واحداً، ولكنه خالف بني احلروف اليت قبل الروي، فقال

 وما ودعت جيرانها يوم ولت  أرى أم عمرو أزمعت فاستقلت
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  : وقال فيها

  ر مسنتلها أرج ما حولها غي  من نبت حلية نورت بريحانة

    : وقال فيها

  إذا أنست أولى العداة اقشعرت  وفضة فيها ثالثون سيحفاً لها

ومن غري خطه ما هو ثالثة أجزاء، أو أربعمائة وعشرون كراسة، حيتوي على أحد عشر ألف بيت من 
م ما كتاب زجر النابح، يتعلق بلزوم ما ال يلزم، وذلك أن بعض اجلهال تكلم على أبيات من لزو. الشعر

ال يلزم، يريد ا التشرر واألذية، فألزم أبا العالء أصدقاؤه أن ينشئ هذا، فأنشأ هذا الكتاب وهو كاره، 
ومن غري خطه ما هو شرح اللزوم، وهو جزء واحد، مقداره أربعون كراسة، كتاب يتعلق بزجر النابح، 

ي واحللي، سأله فيه صديق له من مساه حبر الزجر، كتاب ملقى السبيل، صغري، فيه نظم ونثر، كتاب اجلل
أهل حلب، يعرف بابن احللي، جملد واحد وعشرون كراسة، ومن غري هذا اجلنس كتاب لطيف، فيه شعر 

يعرف بكتاب سقط الزند، وأبياته ثالثة آالف بيت، كتاب يعرف جبامع األوزان، : قيل يف الدهر األول
مسة عشر، اليت ذكرها اخلليل جبميع ضروا، ويذكر فيه شعر منظوم على معىن اللغز، يعم به األوزان اخل

قوايف كل ضرب من ذلك، مثاله أن يقال للضرب األول من الطويل أربع قواف، املطلقة اردة، مث قول 
  : القائل

 كان حيانا عداً آخر الدهر وإن  أال يا اسلمي يا هند هند بني بدر

  : والقافية املردفة، مثل قول امرئ القيس

   صباحاً أيها الطلل الباليأال عم

واملقيدة اردة، وذلك مفقود يف الشعر القدمي واحملدث، ورمبا جاء به احملدثون على النحو الذي يسمى 
  : هو صاحل ابن عبد القدوس: مقصوراً، كما قال بعض الناس وهو يف السجن

 يده كشف المصيبة والبلوى وفي  إلى اهللا أشكو إنه موضع الشكوى

 نحن باألحياء فيها وال الموتى فما  من الدنيا ونحن من أهلها خرجدنا

 وقلنا جاء هذا من الدنيا فرحنا  إذا ما أتانا مخبر عن حديثها

  إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا  وتعجبنا الرؤيا فجل حديثنا

 قبحت لم تحتبس وأتت عجلى وإن  حسنت لم تأت عجلى وأبطلت فإن
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املؤسسة، مثل أن يكون العادل والقائل، وذلك مرفوض متروك، مث على هذا النحو إىل والقافية املقيدة 
  .آخر الكتاب، ومقداره ستون كراسة، ويكون عدد أبيات شعره حنو تسعة آالف بيت، وهو ثالثة أجزاء

  .كتاب يعرف بالسجع السلطاين، يشتمل على خماطبات للجنود والوزراء، وغريهم من الوالة

 خدم السلطان وارتفعت طبقته، ال قدم له يف الكتابة، فسأل أن ينشأ له كتاب مسجوع وكان بعض من
من أوله إىل آخره، وهو ال يشعر مبا يريد، لقلة خربته باألدب، فألف هذا الكتاب، وهو أربعة أجزاء، 

وكتاب يعرف بسجع الفقيه، جزء، ثالثون كراسة، وكتاب لطيف يعرف بسجع املضطرين، عمله لرجل 
افر يستعني به على أمور دنياه، وكتاب خمتصر يعرف بذكرى حبيب، يف غريب شعر أيب متام، سأل مس

فيه صديق أليب العالء من الكتاب، وهو أربعة أجزاء ستون كراسة، وهذه الكتب املسئسول يف تأليها، إمنا 
 بشعر البحتري، تكلفها مؤلفها من فرط احلياء، وهو لتأليفها كاره، وكتاب عبث الوليد، فيما يتصل

أن بعض الرساء أنفذ نسخة ليقابل له ا، فأثبت ما جرى من الغلط، ليعرض ذلك : وكان سبب إنشائه
عليه، وهو جزء واحد وعشرون كراسة، وكتاب يعرف بالرياش املصطنعي يف شرح مواضع من احلماسة 

ن علي، ويكىن أبا غالب، الرياشية، عمل لرجل يلقب مبصطنع الدولة، وخياطب باإلمرة، وامسه كليب ب
أنفذ نسخة من احلماسة الرياشية، وسأل أن خيرج على حواشيها شيئاً مل يذكره أبو رياش، مما حيتاج إىل 

تفسريه، فخشي أن تضيق احلواشي عن ذلك، فصنع هذا الكتاب، ومجع فيه ما سنح مما مل يفسره أبو 
ل الذي كان مقيماً بدمشق، وهو رياش، أربعون كراسة، وكتاب يعرف بشرف السيف، عمل للرج

  .املعروف بنشتكني الدزبري

    

أنه كان يوجه إىل أيب العالء بالسالم، وحيفي املسألة عنه، فأراد جزاءه على ما : وكان السبب يف عمله
 وكتاب يعرف بتعليق اجلليس، مما يتصل بكتاب أيب القاسم عبد الرمحن بن إسحاق - جزءان -فعل، 

 وكتاب إسعاف الصديق، ثالثة أجزاء، يتعلق باجلمل أيضاً، - جزء -باجلمل الزجاجي، املعروف 
وكتاب قاضي احلق، يتصل بالكتاب املعروف بالكايف، الذي ألفه أبو جعفر النحاس، وكتاب احلقري 

النافع، خمتصر يف النحو، مخس كراريس، وكتاب يتصل به يعرف بالطل الطاهري، أنشئ لرجل يعرف 
وكتاب املختصر الفتحي، يتصل بكتاب حممد بن سعدان، صنعه لرجل يكىن أبا الفتح، بأيب طاهر حليب، 

حممد بن علي بن أيب هاشم، وكان أبو هذا الرجل، توىل إثبات ما ألفه أبو العالء من مجيع هذه الكتب، 
مسيته فألزمه بذلك حقوقاً مجة، وأيادي كثرية، وكتاب يف الرسائل الطوال، فيها رسالة الغفران، كتاب 

خطب اخليل، يتكلم على ألسنتها، ومقداره عشر كراريس، كتاب يعرف خبطبة الفصيح، يتكلم فيه على 
أبواب الفصيح، مقداره مخس عشرة كراسة، وكتاب شرح فيه ما جاء يف الذي قبله من الغريب، يعرف 
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 ويشرح فيه ما يف بتفسري خطبة الفصيح، وكتاب رسل الراموز، حنو ثالثني كراسة، وكتاب راحة اللزوم،
كتاب لزوم ما ال يلزم من الغريب، حنو مائة كراسة، وكتاب لطيف يعرف خبماسية الراح، يف ذم اخلمر، 

ومعىن هذا الوسم، أنه بين على حروف املعجم، فذكر لكل حرف متكن حركته مخس سجعات 
ر كراريس، مضمومات، ومخساً مفتوحات، ومخساً مكسورات، ومخساً موقوفات، يكون مقداره عش

وكتاب املواعظ الست، وهو لطيف، ومعىن هذا التلقيب، أن الفصل األول منه يف خطاب رجل، والثاين 
يف خطاب اثنني، والثالث يف خطاب مجاعة، والرابع يف خطاب امرأة، واخلامس يف خطاب امرأتني، 

ط الزند، والسادس يف خطاب نسوة، حنو مخس عشرة كراسة، كتاب ضوء السقط، تفسري غريب سق
مقادره عشرون كراسة، وكتاب الصاهل والشاحج يتكلم فيه على لسان فرس وبغل، مقداره أربعون 

كراسة، صنفه أليب شجاع فاتك، امللقب بعزيز الدولة، وايل حلب من قبل املصريني، وكان رومياً، 
 عشر كراريس، وكتاب منار القائف، يف تفسري الكتاب الذي قبله فيما جاء فيه من اللغز والغريب،

كتاب دعاء األيام السبعة، وكتاب رسالة على لسان ملك املوت عليه السالم، وكتاب بعض فضائل أمري 
املؤمنني، علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه، وكتاب أدب العصفورين، وكتاب السجعات العشر، 

يبويه، مل موضوع على كل حرف من حروف املعجم، عشر سجعات يف املواعظ، كتاب شرح كتاب س
يتم، مقداره مخسون كراسة، كتاب يتصل بكتاب الزجاجي، يعرف بعون اجلمل، عمل أيضاً أليب الفتح، 

حممد بن علي، بن أيب هاشم املذكور آنفاً، وهو آخر شيء أماله، وكتاب يف النحو يتصل بالكتاب 
  .اماملعروف بالعضدي، ولقبه ظهري العضدي، وكتاب ديوان الرسائل، وهو ثالثة أقس

األول رسائل طوال، جتري جمرى الكتب املصنفة، مثل كتاب رسالة املالئكة، وكتاب الرسالة السندية، 
  .جزء، وكتاب رسالة الغفران، جزء، وكتاب رسالة الفرض، جزء، وحنو ذلك

  .رسائل دون هذه يف الطول، مثل كتاب رسالة املنيح، وكتاب رسالة االغريض: والثاين

ل القصار، كنحو ما جتري به العادة يف املكاتبة، قيل إنه أربعون جزءاً، وقيل إنه والثالث كتاب الرسائ
مثامنائة كراسة، وكتاب خادم الرسائل، يف تفسري ما تضمنته هذه الرسائل، مما حيتاج إليه املبتدئون يف 
لزوم األدب، كتاب نظم السور، وكتاب عظات السور، وكتاب الراحلة، ثالثة أجزاء، يف تفسري كتاب 

ما ال يلزم، وكتاب يف املنظوم، يعرف بكتاب استغفر واستغفري، مقداره مائة وعشرون كراسة، فيه حنو 
من عشرة آالف بيت، وكتاب يعرف بالرسالة احلضية، وكتاب رسائل املعونة، وهي ما كتبت على ألسن 

عر املتنيب، عمل لألمري قوم، وكتاب مثقال النظم يف العروض، جزء، وكتاب الالمع العزيزي، يف تفسري ش
عزيز الدولة، وغرسها ابن تاج األمراء، أيب الدوام، ثابت ابن مثال، بن صاحل، بن مرداس، بن إدريس، بن 
نصر، بن محيد، بن شداد، بن عبد قيس، بن ربيعة ابن كعب، بن عبد اهللا، بن أيب بكر، بن كالب، ابن 
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  .ع العزيزي، مقداره مائة وعشرون كراسةربيعة، بن عامر، بن صعصعة، ويقال له أيضاً الالم

وله بعض كتب يف العروض والشعر، : هذا ما وجدناه وأثبتناه عن مجاعة من أصحاب أيب العالء، قالوا
  .بدأها ومل تتم، أو متت وشذ عنا أمساؤها

     : ومن شعره الدال على سوء عقيدته من لزوم ما ال يلزم

  يسمى زوال النعمملهى ة  أال فانعموا واحذروا في الحيا

 يسد به زاعم ما زعم م  أتوكم بأقوالهم والحسا

 صدقنا فقلنا نعم وقالوا  باطالً وجلوا صارماً تلوا

 عمى عليكم بهن المعم  ما ثبت في القلوب زخارف

  : ومن ذلك أيضاً

 عاد كاتبها بطمس سطوراً  طال العناء فكم تعاني فقد

 مد بصالة خمسوجاء مح  موسى وزال وقام عيسى دعا

 الناس بين غد وأمس فأودى  يجئ دين غير هذا وقيل

  وإن قلت اليقين أطلت همسي  قلت المحال رفعت صوتي إذا

  : ومن ذلك أيضاً

 كما خلق الرداء الشرعبي  الشرع تخلقه الليالي وجدت

 شيم تعودها الصبي على  العادات يجري الشيخ منها هي

 يرزقه آخر مغربي ولم  الحق رام مشرقي وأشوى

  كال الرجلين في الدعوى غبي  عمر يقول وذا سواه فذا

  : ومن ذلك أيضاً

 بنتيه البنيه في الخنا وتزويجه  ما ذكرنا آدماً وفعاله إذا

  وأن جميع الناس من عنثر الزنا  بأن الخلق من أصل زنية علمنا

مة عن جزيرة العرب، شق ذلك على اجلالني، وقال يف رسالة الغفران، وملا أجلى عمر بن اخلطاب أهل الذ
  : إن رجالً من يهود خيرب، يعرف بسمري بن أدكن، قال يف ذلك: فيقال

 إن المرء يطفو ويرسب رويدك  أبو حفص علينا بدرة يصول

 أن الزاد شيء محبب لتشبع  مكانك ال نتبع حمولة ماقط
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 هبولكن دولة ثم تذ علينا  فلو كان موسى صادقاً ما ظهرتم

 لنا رتبة البادي الذي هو أكذب  ونحن سبقناكم إلى المين فاعرفوا

 في أن تسودوا وترهبوا وبغيتكم  على آثارنا في طريقنا مشيتم

وهذا يشبه أن يكون شعره، قد حنله هذا اليهودي، أو أن إيراده ملثل هذا، واستلذاذه به، من أمارات سوء 
  : ة على سوء اعتقاده، قوله يف لزوم ما ال يلزم أيضاًعقيدته، وقبح مذهبه، ومن أشعاره الدال

 وقد نظر اللبيب لما اعتراها  البرية في ضالل وهيهات

 في الخسار من افتراها وأوقع  صاحب التوراة موسى تقدم

 الناظرون بل افتراها وقال  رجاله وحي أتاه فقال

  كؤوس الخمر تشرب في ذراها  حجي إلى أحجار بيت؟ وما

 بالمذاهب وازدراها تهاون  رجع الحليم إلى حجاه إذا

  : وله أيضاً

 بمطعم األرى المشور تمر  المرآة واستخبر نجوماً خذ

 ولكن ال تدل على النشور  تدل على الممات بال ارتياب

  : ومنها أيضاً

 حارت والمجوس مضلله ويهود  هفت الحنيفة والنصارى ما اهتدوا

 دين وآخر دين ال عقل له  الأهل األرض ذو عقل ب إثنان

  : ومنها أيضاً

 أفانين العداوات وأورثتنا  الشرائع ألقت بيننا إحناً إن

 إال بأحكام النبوات للعرب  وما أبيحت نساء الروم عن عرض

  : ومنها أيضاً

 نعوذ بموالنا من النار وأن  ما لنا إال الشكوت له تناقض

  طعت في ربع دينار؟ما بالها ق  بخمس مئين عسجد فديت يد

كان املعري محاراً، ال يفقه شيئاً، وإال فاملراد ذا بني، لو كانت اليد ال تقطع إال يف سرقة : قال املؤلف
مخسمائة دينار، لكثر سرقة ما دوا، طمعاً يف النجاة، ولو كانت اليد تفدى بربع دينار، لكثر من 

  : ومنها أيضاً.  من الضالليقطعها، ويؤدي ربع دينار دية عنها، نعوذ باهللا
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 وحق لسكان البسيطة أن يبكوا  ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة

 زجاج ولكن ال يعاد لنا سبك  األيام حتى كأننا تحطمنا

  : ومما يدل على كفره تصرحياً قوله

 الفتى لمن الثبور؟ يدري  تستخف بها سطور عقول

  وروإنجيل ابن مريم والزب  محمد وكتاب موسى كتاب

  : ومن ذلك أيضاً

 إلهي بين ذاك وبيني فاحكم  صرف الزمان مفرق اإللفين

    

 أنت لقتلها ملكين؟ وبعثت  عن قتل النفوس تعمداً أنهيت

  !!ما كان أغناها عن الحالين  أن لها معاداً ثانياً وزعمت

  : ومن ذلك أيضاً

 مجنوناً وترزق أحمقا وترزق  كان ال يحظى برزقك عاقل إذا

 منك ما ال يشتهي فتزندقا رأى  فال ذنب يا رب السماء على امرئ

  : ومن ذلك أيضاً قوله

 مقالك ربي واحد أحد حتى  كل أمرك تقليد تدين به في

 تفكر فيه معشر لحدوا فإن  وقد أمرنا بفكر في بدائعه

  كتب التناظر ال المغني وال العمد  التنافس في الدنيا لما وضعت لوال

  :  أيضاً قولهومن ذلك

 هكذا نقول صدقتم  لنا خالق قديم قلتم

 مكان أال فقولوا وال  بال زمان زعمتموه

  معناه ليست لنا عقول  كالم له خبئ هذا

  : ومن ذلك أيضاً قوله

 ينص وتوراة وإنجيل قان  وكفر وأنباء تقال وقر دين

  فهل تفرد يوماً بالهدى جيل؟  كل جيل أباطيل ملفقة في
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  : ذلك أيضاًومن 

 من هموم الدهر قاموساً مكابداً  هللا قد أصبحت في لجج ألحمد

 البرية عيساها وال موسا إلى  معاشر لم يبعث إالهكم قالت

 دينهم للملك ناموسا وصيروا  جعلوا الرحمن مأكلة وإنما

  حتى يعود حليف الغي مغموسا  قدرت لعاتبت الذين بغوا ولو

  : ومن ذلك أيضاً قوله

 قول زور سطروه ولكن  ال تحسب مقال الرسل حقاًو

 بالمحال فكدروه فجاءوا  وكان الناس في عيش رغي

نقلت هذا كله من تاريخ غرس النعمة حممد بن هالل، بن احملسن الصابئ، ومحدت اهللا تعاىل : قال املؤلف
  .لى العقولعلى ما أهلم من صحة الدين، وصالح اليقني، واستعذت به من استيالء الشيطان ع

قرأت يف كتاب فلك املعاين، أن كثرياً من اجلهال يعد املوت ظلماً من الباري عز وجل، ويستقبحه، مبا 
فيه من النعمة، واحلكمة والراحة واملصلحة، وقد قال أبو العالء أمحد بن سليمان املعري مع حتذلقه 

  : ودعواه الطويلة العريضة، وشهرة نفسه باحلكمة، ومظاهرته

 أنت لقتلها ملكين وبعثت  ت عن قتل النفوس تعمداًونهي

 !!كان أغناها عن الحالين ما  وزعمت أن لنا معاداً ثانياً

وهذا كالم جمنون معتوه، يعتقد أن القتل كاملوت واملوت كالقتل، فليت هذا اجلاهل ملا حرم الشرع 
  : هو برئ منه، بعيد عنه، ومل يقلوبرده، واحلق وحالوته، واهلدى ونوره، واليقني وراحته، مل يدع ما 

 أنباء العقول الصحائح لتعلم  غدوت مريض العقل والرأي فالقني

أنا ذلك املريض رأياً وعقالً، وقد : حىت سلط اهللا عليه أبا نصر بن أيب عمران، داعي الدعاة مبصر، فقال له
حضاره حلب، ووعده على أتيتك مستشفياً فاشفين، وجرت بينهما مكاتبات كثرية، أمر يف آخرها بإ

اإلسالم خرياً من بيت املال، فلما علم أبو العالء أنه حيمل للقتل أو اإلسالم، سم نفسه ومات، وليته ملا 
  .ادعى العقل خرس، ومل يقل مثل هذه الترهات اليت خيلد إليها من ال حاجة هللا تعاىل فيه

صورة ما دار بينهما على وجهه، حىت ملا وقفت على هذه القصة، اشتهيت أن أقف على : قال املؤلف
ظفرت مبجلد لطيف، وفيه عدة رسائل من أيب نصر، هبة اهللا ابن موسى، بن أيب عمران، إىل املعري يف 

هذا املعىن، انقطع اخلطاب بينهما على املساكتة، ومل يذكر فيها ما يدل على ما ذهب إليه ابن اهلبارية، من 
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  . يطول، فلخصت منها الغرض، دون تفاصح املعري وتشدقهونقلها على الوجه. سم املعري نفسه

    : كتب ابن أيب عمران إليه

 الناطق بلسان الفضل واألدب، الذي ترك من عداه صامتاً، مشهود له ذه - أحسن اهللا توفيقه -الشيخ 
ليس الفضيلة، من كل من هو فوق البسيطة، غري أن األدب الذي هو جالينوس طبه، وعنده مفاتح غيبه، 

مما يفيده كبري فائدة، يف معاشه أو معاده، سوى الذكر السائر به الركبان، مما هو إذا تسامع املذكور به، 
علم أنه له مبكانة اجلمال والزينة، مادام حياً، فإذا رمت به يد املنون من ظهر األرض إىل بطنها، فال حبسن 

 مع وفور - أيده اهللا -كان مستحيالً منه، ذكره ينتفع، وال بقبيحه يستضر، وإذا كانت الصورة هذه، 
عقله، أن جعل مواده كلها منصبة إىل إحكام اللغة العربية، والتقعر فيها، واستيفاء أقسام ألفاظها 

ومعانيها، ووفر عمره على ما ال نتيجة له منها، وترك نفسه املتوقدة، نار ذكائها خلواً من النظر يف شأن 
 - حرسه اهللا -ا ال ينفع، فيمكث إذا ذهب الزبد جفاء من غريه، فإذا هو معاده، وأن خيتار من عمله م

مبقتضى هذا احلكم، مرتو من عذب مشرب هذا العلم، وإمنا ليس يبوح به، لضرب من ضروب السياسة، 
والدليل على كونه ناظراً ملعاده، سلوكه سبيل العيش والتزهد، وعدوله عن املالذ، من املأكول واملشروب 

وس، وتعففه عن أن يعل جوفه للحيوان مدفناً، أو أن يذوق من درها لبناً، أو يستطعم من استبدت وامللب
  .عليه يف حرثه وإنشائه، وهذه طريقة من يعتقد أنه إذا آملها جوزي بأملها، وهذا غاية يف الزهد

  : وملا رأيت ذلك، ومسعت داعية البيت الذي يعزى إليه، وهو

 أنباء األمور الصحائح لتعلم  القنيغدوت مريض الدين والعقل ف

شددت إليه راحلة العليل يف دينه وعقله، إىل الصحيح الذي ينبئين أنباء األمور الصحائح، وأنا أول ملب 
لدعوته، معترف خبربته، وهو حقيق أال يوطئين العشواء فيسلك يب يف ااهل، وال يعتمد فيما يورده 

  .تلبيس احلق بالباطل

أسأله عن العلة يف :  أمر خفيف، فإن استنشقت نسيم الصبا، سقت السؤال إىل املهموأول سؤايل عن
أليس النبات : حترميه على نفسه اللحم واللنب، وكل ما يصدر إىل الوجود من منافع احليوان، فأقول

ت، موضوعاً للحيوان ميتار منه؟ وبوجوده وجوده، وبقوة يف احليوان حساسة استوىل على االنتفاع بالنبا
ولو مل يكن احليوان، لكان موضوع النبات باطالً ال معىن له، وعلى هذه القضية، فإن القوة اإلنسانية 

مستولية على احليوان، استيالء احليوان على النبات، لرجحاا عليه بالنطق والعقل، فهي مسخرة له على 
 عن االنتفاع - وفقه اهللا -لشيخ أنواع من التسخري، ولوال ذلك، لكان موضوع احليوان باطالً، فتجاىف ا

مبا هو موضوع له، خملوق ألجله، إبطال لتركيب اخللقة، مث امتناعه عن أكل احليوان، ليس خيلو القصد به 
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إما أنه تأخذه رأفة ا، فال يرى تناوهلا باملكروه، وما ينبغي له أن يكون أرأف ا : من أحد أمرين، األول
لها وحترميها، إمنا كان من بعض البشر، يعين به أصحاب الشرائع، وأن اهللا من خالقها، فإذا ادعى أن حتلي

مل يبح إراقة دم حيوان وأكله، كان الدليل على بطالن قوله، وقوع املشاهدة جلنس السباع وجوارح 
. الطري، اليت خلقها اهللا سبحانه على صيغة ال تصلح إال لنتش اللحوم وفسخها، ومتزيق احليوانات وأكلها

ذا كان هذا الشكل قائم العني يف الفطرة، كان جنس البشر وسيع العذر يف أكل اللحوم، وكان من وإ
  .أصل هلم ذلك حمقاً

أنه يرى سفك دماء احليوان خارجاً عن أوضاع احلكمة، وذلك اعتراض منه على خالقه الذي : والثاين
  .لذي وقع اعترايف بهوإذا أنعم الشيخ وساق إىل حجة أعتمدها، رجوت كشف املرض ا. أوجده

أول ما أبدأ : اجلواب من أيب العالء املعري إليه قال العبد الضعيف العاجر، أمحد بن عبد اهللا، بن سليمان
 ممن ورث حكمة األنبياء، وأعد - أطال اهللا بقاءه -به، أين أعد سيدنا الرئيس األجل، املؤيد يف الدين 

متواضع، ومن أنا؟ حىت يكتب مثله إىل مثلي، مثله يف ذلك، نفسي اخلاطئة من األغبياء، وهو بكتابه إيل 
مثل الثريا كتب إىل الثرى وقد علم اهللا أن مسعي ثقيل، وبصري عن اإلبصار نقيل، قضي علي وأنا ابن 
أربع، ال أفرق بني النازل والطالع، مث توالت حمين، فأشبه شخصي العود املنحين، ومنيت يف آخر عمري 

وأما ما ذكره سيدنا الرئيس األجل، املؤيد يف الدين، فالعبد الضعيف . عن النهضة عادباإلقعاد، وعداين 
، حكم علي باإلزهاد، فطفقت من - جلت عظمته -إن اهللا : العاجز، يذكر له مما عاياه طرفاً، فأقول

    : العدم يف جهاد، وأما قول العبد الضعيف العاجز

اطب به من هو يف غمرة اجلهل، ال من هو للرياسة علم فإمنا خ" غدوت مريض العقل والدين فالقين"
  .وأصل، وقد علم أن احليوان كله حساس يقع به األمل، وقد مسع العبد الضعيف من اختالف القدماء

إذا بنينا القضية البتية املركبة من املسند واملسند إليه، وهلا : وأول ما يبدأ به، لو أن قائالً من البشر قال
اهللا ال يفعل إال اخلري، فهذه القضية كاذبة أم صادقة؟ : ا نافية، واألخرى استثنائية، فقلناواسطتان، إحدامه

فإن قيل صادقة، فقد رأينا الشرور غالبة، فعلمنا أن ذلك أمر خفي، ومل يزل من ينسب إىل الدين يرغب 
وأن الضائنة تكون يف حمل يف هجران اللحوم، ألا مل يوصل إليها إال بإيالم حيوان، يفر منه يف كل أوان، 

القوم وهي حامل، فإذا وضعت وبلغ ولدها شهراً أو حنوه، اعتبطوه فأكلوه، ورغبوا يف اللنب، وباتت أمه 
ثاغية، لو تقدر سعت له باغية، وقد تردد يف كالم العرب ما يلحق الوحشية من الوجد، والناقة إذا فقدت 

  : الفصيل، فقال قائلهم

 فرجعت الحنينا أضلته  بفما وجدت كوجدي أم سق



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  214  

إما أن يكون قد علم : إن كان اخلري ال يريد ربنا سواه، فالشر ال خيلو من أحد أمرين: وللسائل أن يقول
فإن كان مريداً له، . إما أن يكون مريداً له أو ال: فإن كان عاملاً به، فال خيلو من أحد أمرين. به أو ال

  .ع األمري يد السارق، وإن مل يباشر ذلك بنفسهقط: فكأنه الفاعل، كما أن القائل يقول

وإن كان غري مريد، فقد جاز عليه ما ال جيوز على أمري مثله يف األرض، أنه إذا فعل يف واليته شيء ال 
  .يرضاه أنكره، وأمر بزواله، وهذه عقدة، قد اجتهد املتكلمون يف حلها فأعوزهم

ؤوف رحيم، ولو رأف ببين آدم، وجب أن يرأف  ر- جلت عظمته -أن البارئ : وقد ذكرت األنبياء
بغريهم من أصناف احليوان، الذي جيد األمل بأدىن شيء، وقد علم أن الوحوش الراتعة يبكر إليها الفارس، 

؟ وهي مل "الرقة"فيطعن العري أو األتان، وهن ما أسدين إليه ذنباً، وألي حال استوجب من يفعل ا هذا، 
 جتز ما تكسب من الذنوب، وقد رأيت اجليشني املنتسب كل واحد منهما تشرب من املاء بذنوب، ومل

إىل الشرع املنفرد، يلتقيان وكالمها يف مدد، ويقتل بينهما آالف عدداً، فهذا حمسوب من أي الوجهني؟ 
فلما بلغ العبد الضعيف العاجز اختالف األقوال، وبلغ ثالثني عاماً، سأل ربه . فليس عند النظر ني

اً، فرزقه صوم الدهر، فلم يفطر يف السنة وال الشهر، إال يف العيدين، وصرب على توايل اجلديدين، إنعام
  .وظن اقتناعه بالنبات يثبت له مجيل العاقبة

وقد علم سيدنا الرئيس األجل، املؤيد يف الدين وال ريب، أنه قد نظر يف الكتب املتقدمة، وما حكي عن 
إن الباريء رؤوف رحيم، فلم سلط األسد على : وإذا قيل. على احلريةجالينوس وغريه، من اعتقاد يدل 

افتراس نسمة إنسية؟، ليست باملفسدة وال القسية، وكم مات بلدغ احليات مجاعة مشهورة؟، وسلط على 
الطري الراضية بلقط احلبة البازي والصقر، وإن القطاة لتدع فراخها ظماء، وتبتكر لترد ماء حتمله إليها يف 

: تها، فيصادفها دون أجدل فيأكلها، فيهلك فراخها عطشاً، وذكر أشياء من هذا الباب، مث قالحوصل

  : وأعوذ باهللا وأتربأ من قول الكافر

 أم بكر بالسالم فحيوا  بالتحية أم بكر ألمت

 من الشيزي يكلل بالسنام  وكائن بالطوى طوى بدر

 الكأس بعد أخي هشام علي  يا أم بكر ال تكرى أال

 األقرام شراب المدام من  أخي أبيه وكان قرماً وبعد

 تارك شهر الصيام بأني  من مبلغ الرحمن عني أال

 شبع األنيس من الطعام فقد  ما الرأس زايل منكبيه إذا

 حياة أصداء وهام؟؟ وكيف  ابن كبشة أن سنحيا أيوعدنا
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  ويحييني إذا بليت عظامي؟؟  أن يرد الموت عني أينزل

  .إنه الوليد بن يزيد بن عبد امللك: ويقال.  اهللا القائلولعن

 ال دون اإلزار عنه  أدنها مني خليلي

    فلقد أيقنت أني غير مبعوث لنار

 دين الحمار يركبوا  سأروض الناس حتى

 يسعى في خسار ة  وأرى من يطلب الجن

  : وويل البن رعيان إن كان قال

  ف الظنون من السوافوتسوي  األولى وقد نعموا بأخرى هي

    

 المبتليك هو المعافى فإن  فإن يك بعض ما قالوه حقاً

ومما حثين على ترك أكل احليوان، أن الذي يل يف السنة نيف وعشرون ديناراً، فإذا أخذ خادمي بعض ما 
ر جيب، بقي يل ما ال يعجب، فاقتصرت على فول وبلسن وما ال يعذب على األلسن، فأما اآلن، فإذا صا
إىل من خيدمين كبري، فعندي وعنده هني، فما حظي إال اليسري املتعني، ولست أريد يف رزقي زيادة، وال 

  .أوثر لسقمي عيادة، والسالم

 من أن يكون ممن قطف يف مرض دينه - أدام اهللا سالمته -: اجلواب من ابن أيب عمران حوشي الشيخ
شائع عنه، لينال شفاء علته، جواباً يزيده إىل غلته غلة، وعقله بعلته، وأجاب دعوة الداعي منه، بالبيت ال

  : إذاً يكون كما قال املتنيب

  مستسقياً مطرت علي مصائبا  الدنيا فلما جئتها أظمتني

 يف شيء خيتص بنفسه، يف هجره ما يسد اجلسم من اللحم، الذي ينبت - حرسه اهللا -كان سؤايل له 
ذه أنباء اخل، وهل زاد السقيم بدوائه هذا إال سقماً، واألعمى األصم أه: اللحم، فأجاب مبا أقول يف جوابه

يف دينه وعقله مبا قال إال عمى وصمماً، على أن مجيع ما ذكره بنجوة عن سؤايل األول، ومعزل عنه، وال 
  .مناسبة بينهما وبينه

 يكونن الشيخ أرأف ا من ال: وأما القول بأن اللحوم ال يوصل إليها إال بإيالم احليوان، فقد سبق اجلواب
خالقها، فليس خيلو من كونه عادالً أو جائراً، فإن كان عادالً، فإنه سبحانه يقبض أرواح اآلكل واملأكول 

  .مجيعاً، وذلك مسلم له، وإن كان جائراً، مل ينبغ أن نرجع لعى خالقنا بعلنا وجوره

 ربنا سواه، فالشر ال خيلو من أحد أمرين، إما إن كان اخلري هو الذي ال يريد: وأما قوله وللسائل أن يقول
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والشمس "قيل إن إنساناً ضاع له مصفحف، فقيل له اقرأ : أن يكون قد عليم به أو ال، إىل آخره، فأقول
إن هذا أيضاً من ذلك، ومجيعه : وهذه السورة أيضاً فيه، فأقول أيضاً: فإنك جتده، فقال" وضحاها

ملا رأي اختالف : وأما قوله. أن نعرف أنباء األمور الصحائح كما قالهظلمات فأين النور؟ وإمنا قصدنا 
األقوال، وأيقن بنفاه وزوال، سأل ربه أن يرزقه صوم الدهر، واقتنع بالنبات، فما صح يل أن الرب الذي 

سأله، هو الذي يريد الشر وحده، أو الذي يريدمها مجيعاً، والصوم فرع على أصل، من شرع يأيت به 
الرسول يتعلق مبرسل، وقصتنا يف الرسل مشتبهة، يبعث رسوالً يريد أن يطاع، أم ال يطاع؟ فإن رسول، و

كان يريد أن يطاع، فهو مغلوب على إرادته، ألن من ال يطيعه أكثر، وإن كان يريد أال يطاع، فإرساله 
ل شيئاً، وإن إياه حمال، وطلبة حجة على الضعفاء ليعذم، فإن كان موضوع صومه على هذا، فلم يفع

  .كان على غريه مما هو أجلى وأوضح، فهو الذي أطلبه

وأنه أهلك : "وأما حكايته قول بعض امللحدين، واستعاذته باهللا أن يكون من املعترضني، يف قوله تعاىل
إن كان الباري سبحانه خلقهم، وهو يعلم أم جمرمون، ومن . اآليات" عاداً األوىل، ومثود فما أبقى

إلنابة حيرمون، فكان األوىل به، وهو الرؤوف الرحيم، أال خيلقهم لئال يعذم، وإن كان ال يعلم، التوبة وا
: بل نسلم ونتلو اآلية. معاذ اهللا أن نقول ذلك: وقول الشيخ بعده. فهو كأمثالنا، وال يدري ما يكون منه

إن السكر حلو، واخلل : حد إذا قالفليس املل" من يهد اهللا فهو املهتد، ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً"
فإن كان عند الشيخ جواب، فهو الذي نبغي، . وقوله يقتضي جواباً. حامض، ال يقبل منه لكونه ملحداً

أملت بالتحية أم : "وإال فما التسليم يف هذا املوضع، إال التسليم للملحد، ال شيء غريه، وأما إنشاده
 ولعنه، فمن الذي امه بشيء من ذلك؟ حاشاه، وما الذي وما بعده من األشعار، وذمه من قال" عمرو

إن الذي حثه على ترك أكل احليوان، أن : وأما ختمه الرسالة بقوله. أوجب اإلذكار بكفريات شعرهم؟
الذي له يف السنة نيف وعشرون ديناراً، يصري إىل خادمه معظمها ويبقى له أيسرها، فتحمل مئونة القدر 

وقد كاتبت موالي تاج األمراء، . قيالً لوجب حتمله، فكيف وهو اخلفيف حممله؟الذي يطعمه، لو كان ث
، أن يتقدم بإزاحة العلة، فيما هو بلغة مثله من ألذ الطعام، ومراعاته به على اإلدرار - حرس اهللا عزه -

 والدوام، ليتكشف عنه غاشية هذه الضرورة، وجيري أمره يف معيشته على أحسن ما يكون من الصورة،

مث إن قام من الشيخ نشطة جلواب، أعفاين فيه عن قصد األسجاع، ولزوم ما ال يلزم، فإن ملتمسي فيه 
  .املعاين ال األلفاظ

    " اجلواب من أيب العالء

سيدنا الرئيس األجل، املريد يف الدين، عصمة املؤمنني، هدى اهللا األمم دايته، وسلك م طريق اخلري 
 املقر حبريته، والداعي إىل اهللا سبحانه أن يرزقه ما قل من رمحته، يف - جبهله، على يده، قد بدأ املعترف
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، أن ذكر اعتقاده يف سيدنا الرئيس األجل، املؤيد يف الدين، ضوأ اهللا الظلم ببصريته، -أول ما خاطبه به 
 ساكتة يف وأذهب شكوك األفئدة برأيه وحكمته، وما نفسه عليه من الذلة واحلقرية عنده، وأنه سحسبها

بعض السوام، وعجب أن مثله يطلب الرشد ممن ال رشد عنده، فيكون كالقمر الذي هو دائب يف خدمة 
 أيد -وقد ذكر . ربه ليالً واراً، يطلب احلقيقة ممن أقمر بفالة يرد املاء على الصائد، ويصيب قلبه بسهم

م غريه ما هو عليه من االجتهاد يف التدين، وما ، بيتاً من أبيات على احلاء، ذكر وليه ليعل-اهللا احلق حبياته 
  : وأوهلا" من يهد اهللا فهو املهتد: "حيلته يف اآلية املرتلة؟ اليت هي قوله

 أنباء األمور الصحائح لتعلم  غدوت مريض العقل والدين فالقني

 تبغ قوتاً من غريض الذبائح وال  فال تأكلن ما أخرج الماء ظالماً

 أن احليوان البحري، ال خيرج من املاء إال وهو كاره وإذا سئل املعقول عن ذلك، مل وال يقدر أحد يدفع
  : يقبح ترك أكله وإن كان حالالً، ألن املتدينني مل يزالوا يتركون ما هو هلم حالل مطلق

  ألطفالها دون الغواني الصرائح  أمات أرادت صريحة وأبيض

ذا ذبح ولدها وجدت عليه وجداً عظيماً، وسهرت لذلك ليايل، اللنب، ومشهور أن األم إ: واملراد باألبيض
وقد أخذ حلمه، وتوفر على أصحاب أمه ما كان يرضع من لبنها، وأي ذنب ملن حترج عن ذبح السليل؟ 

ومل يرغب يف استعمال اللنب، وال يزعم أنه حمرم، وإمنا تركه اجتهاداً يف التعبد، ورمحة للمذبوح، رغبة أن 
إن اهللا سبحانه يساوي بني عباده يف : بغفران خالق السموات واألرض، وإذا قيلجيازى عن ذلك 

  األقسام، فأي شيء أسلفته الذبائح من اخلطأ، حىت متنع حظها من الرأفة والرفق؟ 

  بما وضعت فالظلم شر القبائح  تفجعن الطير وهي غوافل فال

: حد القولني يف قوله عليه الصالة والسالموقد ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن صيد الليل، وذلك أ

يأيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله : "، ويف الكتاب العزيز"أقروا الطري يف وكناا"
إىل غريها من اآلي يف املعىن، فإذا مسع من له أدىن حس هذا " منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم

إذا طلب التقرب إىل رب السموات واألرضني، بأن جيعل صيد احلل كصيد احلرم، القول، فال لوم عليه 
  : وإن كان ذلك ليس مبحظور

 من أزهار نبت فوائح كواسب  ودع ضرب النحل الذي بكرت له

ملا كانت النحل حتارب الشائر عن العسل مبا تقدر عليه، وجتتهد أن ترده عن ذلك، فال غرو إن أعرض 
ة يف أن جتعل النحل كغريها، مما يكره فيه ذبح األكيل، وأخذ ما كان يعيش به لتشربه عن استعماله، رغب

  : النساء، كي يبدن وغريها من بين آدم، وقد وصفت الشعراء ذلك، فقال أبو ذئب يصف مشتار العسل
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  وخالفها في بيت لوب عواسل  لسعته النحل لم يرج لسعها إذا

أنه كان له دقيق شعري يف وعاء خيتم عليه، فإذا كان صائماً مل : ناهاوروى عن علي عليه السالم حكاية مع
خيتم على شيء من ذلك الدقيق، وقد كان عليه السالم يصل إىل غلة كثرية، ولكنه كان يتصدق ا، 

إن غلته تبلغ يف السنة مخسني : ويقتنع أشد اقتناع، وروي عن بعض أهل العلم أنه قال يف بعض خطبه
ذا يدل على أن األنبياء واتهدين من األئمة، يقصرون نفوسهم، ويؤثرون مبا يفضل منهم ألف دينار، وه

  .أهل احلاجة

    

وقد عدل سيدنا الرئيس إىل اإلمياء بأن من ترك أكل اللحم ذميم، ولو أخذ ذا املذهب، لوجب على 
 كلفة، واهللا تبارك وتعاىل ال اإلنسان أال يصلي صالة إال ما افترض عليه، ألن ما زاد على ذلك، أداه إىل

يريد ذلك، ولوجب أن الذي له مال كثري، إذا أخرج عن الذهب ربع العشر، ال حيسن به أن يزيد على 
والعبد الضعيف العاجز، قد . ذلك، وقد حث الناس على النفقات يف غري موضع من الكتاب األشرف

 يبق فيه بقية ألن يسأل وال أن جييب، ألن افتقر إىل مثل ذلك، ولو مثل حبضرته السامية، لعلم أنه مل
وكيف له أن يكون . أعضاءه متخاذلة، وقد عجز عن القيام يف الصالة، فإمنا يصلي قاعداً، واهللا املستعان

مث استشهد على عجزه بأشعار العرب، وإين ألعجز إذا اضطجعت عن . يصل إال أن يدب على عكاز؟
م بإعانيت، وبسط يديه لنهضيت، ضربت عظامي، ألن عاريات من القعود، فرمبا استعنت بإنسان، فإذا ه

وأما استشهاده ببيت أيب الطيب، فمن استرشد مبثل العبد الضعيف العاجز، مثله . كسوة كانت عليهن
مثل من طلب يف القتادة مثر النخلة، وإمنا محل سائله على ذلك حسن الظن، الذي هو دليل على كرم 

  .هارة املولد، وخالص اخليمالطبع، وشرف النفس، وط

وأما ما ذكره من املكاتبة يف توسيع الرزق علي، فيدل على إفضال ورثه عن أب فأب، وجد يف إثر جد، 
وتركها . حىت يصل النسب إىل التراب، فالعبد الضعيف العاجز، ما له رغبة يف التوسع، ومعاودة األطعمة

  .ان مخساً وأربعني سنةوإنه ما أكل شيئاً من حيو. صار له طبعاً ثانياً

  حتى يوارى في ثرى رمسه  والشيخ ال يترك أخالقه

وقد علم أن السيد األجل، تاج األمراء، فخر امللك، عمدة اإلمامة، وعدة الدولة وجمدها، ذا الفخرين، 
نصيف أوالد سام وحام ويافث، وود العبد الضعيف العاجز، لو أن قلعة حلب، ومجيع جبال الشام جلعها 

وكذلك على األئمة الطاهرين من .  ذهباً، لينفقه تاج األمراء، نصري الدولة النبوية، على إمامها السالماهللا
آبائه، من غري أن يصري إىل العبد الضعيف من ذلك قرياط، وهو يستحي من حضرة تاج األمراء، أن ينظر 
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قدرته، وهو ال يطالب إال مبا إليه بعني من رغب يف العاجلة بعد ما ذهب، وهو رضي أن يلقى اهللا جلت 
مث اعتذر عن السجع بأخبار أوردها، . فعل من اجتناب اللحوم، فإن وصل إىل هذه الرتبة فقد سعد

وسيدنا الرئيس األجل، املؤيد يف الدين، الزالت حجته باهرة، ودولته عالية، كما . واحتجاجات ذكرها
  : قال ثعلبة بن صعري

 صدورهم بهتر هاتر تغلي  قوم المين ذوي شذى ولرب

  وخسأت باطلهم بحق ظاهر  مني بما قد ساءهم القيتهم

ولو ناظر أرسطاليس جلاز أن يفحمه، أو أفالطون لنبذ حججه خلفه، واهللا جيمل حبياته الشريعة، وينصر 
  .حبججه امللة، وحسيب اهللا ونعم الوكيل

    " اجلواب من ابن أيب عمران"

 بالقول، إال مفاحتة متناكر عليه فيه، مؤثر ألن خيفي من أين جاء -فيقه  أحسن اهللا تو-ما فاحتت الشيخ 
السؤال؟ فيكون اجلواب عنه باستدالل ورفض حشمة، وحذف تكلف للخطاب بسيدنا والرئيس، وما 

جيري هبذا ارى، إذ كان حكم ما يتجارى فيه، موجباً أال يتخلله شيء من زخارف الدنيا، وألين أعتقد 
قيقة، من تستقل دون يده يداي، صداً منه للدنيا، أو متتار نفسي من نفسه، استفادة من أن سيدي باحل

 خياطبين بسيدنا - أدام اهللا تأييده -معامل األخرى، فما أدري كيف انكشفت احلال؟، حىت صار الشيخ 
ردها، أو والرئيس، ولست مفضالً عليه يف دنيا وال دين، بل شاد راحليت إليه االستفادة، إن وردت مو

 -صادفت راً أو عاللتها، قابلتها بالشكر لنعمته، واإلسجال على نفسي بأستاذيته، وبعد، فإين أعلمه 

 أين شققت جيب األرض، من أقصى دياري إىل مصر، وشاهدت الناس بني رجلني، -أدام اهللا سالمته 
إن فيالً طار، أو مجالً : خبار شرعهإما منتحل لشريعة صبا إليها، وهلج ا، إىل احلد الذي إن قيل له من أ

باض، ملا قابله إال بالقبول والتصديق، ولكان يكفر من يرى غري رأيه فيه، ويسفهه ويلعنه، والعقل عند من 
هذه سبيله يف مهواة ويف مضيعة، فليس يكاد ينبعث أن هذه الشريعة اليت هو منتحلها، مل يطوق طوقها، 

فلما رمت يب . ور العقل منه، فكيف يصح توليه أوالً، وعزله آخراً؟ومل يسور سوارها، إال بعد بلوغ ن
 يفضل يف األدب والعلم، وقد اتفقت عليه األقاويل، - وفقه اهللا -املرامي إىل الشام، ومسعت أن الشيخ 

ووضح به الربهان والدليل، ورأيت الناس فيما يتعلق بدينه خمتلفني، ويف أمره مبتلني، فكل يذهب فيه 
، وحضرت جملساً جليالً أجري فيه ذكره، فقال احلاضرون فيه غثاً ومسيناً فحفظته يف الغيب، مذهباً
إن املعلوم من صالبته يف زهده، حيميه من الظنة والريب، وقام يف نفسي أن عنده من حقائق اهللا : وقلت

غدوت "ا مسعت البيت سراً قد أسبل عليه من البقية ستراً، وأمراً مييز به عن قوم يكفر بعضهم بعضاً، ومل
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إن لساناً يستطيع مبثل : توثقت من خلدي فيما حدثت عقوده، وتأكدت عهوده، وقلت" مريض العقل
هذه الدعوى نطقاً، ويفتق من هذا الفخر العظيم رتقاً، للسان صامت عنده كل ناطق، من ذروة من جبل 

ن أرفع بالفخر مناراً، ملعرفة ما ختلف العلم شاهق، فقصدته قصد موسى للطور، أقتبس منه ناراً، وأحاول أ
عن معرفته املتخلفون، واختلف يف حقيقته املختلفون، فأدليت دلوي باملسألة اخلفيفة، اليت سألت عنها، 
ترقياً من دون إىل فوق، وتدرجاً من صغرى إىل كبري فكان جوابه، أنه يصغر عن أن يكون لالسترشاد 

ا جيوز صدور مثله عن مثله، مث انتهى إىل اإلحالة على كون الناس هذه زيادة يف فضله، وم: حمالً، فقلت
إن اخلري والشر من اهللا، : ممن تقدم أو تأخر، يف وادي احلرية تائهني، ويف أذياله متعثرين، من قائل يقول

وجميب جييبه، هل كان ما كان يستعيذ منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من وعث السفر؟ وكل 
فإن كان خرياً فاالستعاذة منه باطلة، وإن كان شراً واهللا مريده، فاالستعاذة منه .  خرياً أو شراًمستعاذ منه،

هل كان سم احلسن وقتل احلسني، عليهما السالم : كذلك فضول وزيادة يف املعىن، وسؤال من يسأل
 مريده، زال اللوم عن خرياً أو شراً؟ فإن كان خرياً فاللعنة على القاتل من أي جهة؟ وإن كان شراً واهللا

إن اخلري من اهللا، والشر من غريه، وجميب جييب باجلواب الذي يقطع به األسباب، : وقائل يقول. القاتل
 أنين من هؤالء - أدام اهللا سالمته -وغريه مما أطال به اخلطاب، من أشعار امللحدة وأقواهلم، فكان جوايب 

ن كالمهم عندي قبل أن عللته عليل، وهو على مسامع وإ. الذين ذكرم، تربيت إليك، وتطاحيت عليك
القبول مين ثقيل، فافتح يل إىل ما عندك باباً، وأفسح يل من لدنك جناباً، فلم يفعل، مث خاطبته على 

 باملضرة واإليالم، متعففاً - أعين البهائم -امتناعه من أكل اللحوم، فاحتج بكونه متحرجاً من قصدها 
إذا كان اهللا تعاىل سلط بعضها لتأكل بعضاً، : عت لسان حجته بعد تناهيها، وقلتعنها هلذه اجلهة، فقط

وهو أعرف بوجوه احلكمة، وأرأف باخليقة، فال يكون أرأف ا من را، وال أعدل فيها من خالقها، مث 
عدل إىل قصور يد االستطاعة دون ذلك، إذ كان القدر الذي هو له يف السنة منصرفاً إىل من يتوىل 

خدمته أكثره، وخالصاً له أقله، فقطعت احلجة يف هذا الباب أيضاً، وعينت له على جهة كرمية، من الذين 
    ال يتعبون ما أنفقوا مناً وال أذى، ما يقوم 

 - وقاها اهللا السوء -بقدر كفايته، من أطيب ما يأكلون، وأزكى ما يف البيوت يدخرون فتجافت نفسه 

يف اجلواب الثاين بأنه ال يؤثر ذلك، وال يرغب فيه، وال خيرق عادته املستمرة عن هذا الباب أيضاً، وكتب 
إين طلبت الرشد ممن ال رشد عنده، وإن البيت الذي قاله مما تعلقت به، وجعلته : يف الترك، وابتدأ يقول

من يهد "ة املرتلة حمجة إىل استقراء طريقته ومذهبه، إمنا أراد اإلعالم باجتهاده يف التدين، وما حيلته يف اآلي
فجمع بني املتضادين يف كلمة واحدة، ألنه إن كانت " اهللا فهو املهتد، ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً

إن هللا سبحانه أسراراً ال يقف عليها إال األولياء، فنحن على ذلك : وقال. اآلية حقاً، كان االجتهاد باطالً
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 من أصحابه، بدعوى صحته - حرسه اهللا -إنه : ن قلناالسر ندور، وعلى باب من هو عنده نطوف، فإ
ال رشد عندي، فنظمه يف هذا املعىن يناقض نثره، : يف دينه وعقله ومرض الناس على موجب قوله، قال

  : إن البيت املقول: ونثره خيالف نظمه، فكيف احليلة؟ مث قال

 أنباء العقول الصحائح لتعلم  غدوت مريض العقل والدين فالقني

  : دي معناه البيت الثاينيؤ

  وال تبغ قوتاً من غريض الذبائح  تأكلن ما أخرج الماء ظالماً فال

فكأن مرض الدين والعقل من جهة أكل اللحوم، وشرب األلبان، وتناول العسل، فمن ترك هذه املطاعم، 
أن يكون هذا كان صحيحاً دينه وعقله، وهو يعلم أن صحة األديان والعقول ال تقوم بذلك، وال جيوز 

البيت الثاين، ناسخاً حلكم األول، فيكون حمصول دعواه يف فقر الناس، إىل أن يصح دينهم وعقلهم، هو 
إن احليوان البحري كاره أن خيرج إىل الرب، وإنه ليس : وأما قوله!!! ال تأكلوا اللحم واللنب: أن يقول هلم

ني مل يزالوا يتركون ما هلم طلقاً، فما من حيوان يقبح يف العقول ترك أكله وإن كان حالالً، ألن املتدين
حبري وال بري، هو أجل من هذا اإلنسان احلي العاقل، وهو كاره للموت فيموت، وكاره ألن يأكله 

شيء، والدود يأكله يف قربه، فإن كان ذلك صاندراً عن موضع حكمة، كان ما ذكره من احليوان الربي 
 مبثل، وإن كان معدوالً به عن وجه احلكمة، كان حماالً أن يكون والبحري جارياً يف مضمار هذا، مثالً

  . حكيماً- وأنا مصنوعه -صانعي سفيهاً، وأكون 

أفال أحب أن : إن النيب صلى اهللا عليه وسلم، صلى إىل أن تقرحت قدماه، فقيل له فيه، فقال: وأما قوله
ن له أن يصلي ما شاء من الصلوات، يف أكون عبداً شكوراً؟ فما هذا مما حنن عليه يف شيء، واإلنسا

األوقات اليت جتوز فيها الصالة، على أال يزيد يف الفرائض وال ينقص منها، وهذا الكالم شرعي، وكانت 
  .القضية للتكلم على العقليات

ه، إنه عليه الصالة والسالم، حرم صيد احلرم، وإن لغريه أن حيرم صيد احلل تقرباً إىل اهللا سبحان: وأما قوله
هل أكل : ملا قدم إليه اخلبيص سأل: إن علياً عليه السالم: فليس ألحد أن حيلل أو حيرم غريه، وأما قوله
رفعه ومل يأكله، فهذه احلجة عليه ال له، فإن الناس جممعون : النيب صلى اهللا عليه وسلم منه؟ فلما قالوا ال

و يهجره دهره، وذلك بالضد سواء، ولو أنه على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مل يفارق أكل اللحم، وه
 مل يستظهر علي بالشريعة، ومل يتجاوز نصبة العقل، لصنته عن هذا اجلواب الذي عسى - حرسه اهللا -

  .ويعز علي ذلك. أن يستغل سره
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 حرسه -وأما ما شكاه من ضعفه، وقصور حركته، وأنه مل يبق فيه بقية ألن يسأل وال أن جييب، فما هو 
 على عالته من الضعف والقوة، إال من حماسن الزمان، وممن سارت بذكر فضله الركبان، إال أنه - اهللا

على عدوان الدهر عليه، عدا على نفسه، حبرماا مالذ دنياها، فإن وثقت نفسه مبالذ تعتاض عنها، مما هو 
 كان يوسم مبيسم خري وأبقى منها، فما خسرت صفقته، وقام مصداق قوله بالبيت املقدم ذكره، وإن

وإن كان شق على نفسه من غري بصرية كما يدعيه اآلن، خوضاً مع . الشح مبنع املنتجعني، ورد السائلني
اخلائضني، وحترياً مع أمثالنا من املتحريين، فقد أضاعها وجىن عليها، وادعى يف البيت املقدم ذكره ما ال 

  . عدمت فقد خفف اهللا عنه أن يتكلف جواباًبرهان له، والغرض يف السؤال واجلواب الفائدة، وإذا

وأما األسجاع ومساءليت التخلي عنها، فما كانت إال ضحاً باملعاين أن تضل بتتبعها، وألنين إذا تتبعت 
فضله، بصنعاته يف األدب والشعر، وجدت يف أرضه مراغماً كثرياً وسعة، ومن أين يل، أن أظهر على 

 -ى مصنفات أدبه وشعره، وقبل وبعد، فأنا أعتذر عن سر له مكنون جواهر علوم دينه؟ كظهوري عل

 أذعته، وزمان منه بالقراءة واإلجابة شغلته، ألنين من حيث ما نفعته ضررته، واهللا -أدام اهللا حراسته 
  .تعاىل يعلم، أين ما قصدت به غري االستفادة من علمه، واالغتراف من حبره، والسالم

 -وزير مجال الدين، أيب احلسن علي بن يوسف، بن إبراهيم الشيباين وكنا حبضرة القاضي األكرم، ال

 وفيه مجاعة من أهل الفضل واألدب، فقال أبو احلسن، علي بن عدالن النحوي -حرس اهللا جمده 
حضرت بدمشق عند حممد بن نصر، بن عنني الشاعر، وزير املعظم، فجاءته رقعة طويلة : املوصلي

هل رأيت قط رقعة أسقط أو أدبر من هذه، : ة من فائدة، فألقاها إيل قائالًعريضة، خالية من معىن، فارغ
مع طول وعرض؟ فتناولتها فوجدا كما قال، وشرعت أخاطبه، فأومأ إيل بالسكوت وهو مفكر، مث 

  : أنشدين لنفسه

  وثنت صدري الحمول ملوال  منك رقعة أسأمتني وردت

 ء برداً وطوالالشتا وليالي  كنهار المصيف ثقالً وكرباً

مازلت أستحسن : فاستحسن أهل الس هذه البديهة، وعجبوا من حسن املعىن، فقال القاضي األكرم
كالماً وجدته على ظهر كتاب ديوان األعشى، يف مدينة قفط سنة مخس ومثانني، يتضمن أليب العالء 

عني، ولعل هذين البيتني يفضالن املعري شعراً، يشبه ما يف هذين البيتني من املقابلة، ضداً بضد يف موض
حكي أن صاحل بن مرداس صاحب حلب، نزل على معرة : وما ذلك الكالم؟ فقال: على ذلك، فقلنا له

النعمان حماصراً، ونصب عليها اانيق، واشتد يف احلصار ألهلها، فجاء أهل املدينة إىل الشيخ أيب العالء، 
.  هلم به، وسألوا أبا العالء تاليف األمر، باخلروج إليه بنفسهلعجزهم عن مقاومته، ألنه جاءهم مبا ال قبل
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وتدبري األمر برأيه، إما بأموال يبذلوا، أو طاعة يعطوا، فخرج ويده يف يد قائده، وفتح الناس له باباً من 
هو أبو العالء، فجيئوين به، فلما : أبواب معرة النعمان، وخرج منه شيخ قصري يقوده رجل، فقال صاحل

، كالنهار املاتع، قاظ وسطه، وطاب أبرداه، - أطال اهللا بقاءه -األمري : مثل بني يديه، سلم عليه، مث قال
فقال " خذ العفو وأمر بالعرف، وأعرض عن اجلاهلني"أو كالسيف القاطع، الن متنه، وخشن حداه، 

ام واانيق، فنقضت قد وهبت لك املعرة وأهلها، وأمر بتقويض اخلي" ال تثريب عليكم اليوم: "صاحل
  : ورحل، ورجع أبو العالء وهو يقول

 يعافي كل داء معضل رب  المعرة من براثن صالح نجى

 ألحفهم جناح تفضل اهللا  ما كان لي فيها جناح بعوضة

     : قال أبو غالب بن مهذب املعري يف تارخيه، يف سنة سبع عشرة وأربعمائة

، وذكرت أن صاحب املاخور أراد أن يغتصبها نفسها، فنفر كل صاحت امرأة يوم اجلمعة يف جامع املعرة
من يف اجلامع، وهدموا املاخور، وأخذوا خشبه وبوه، وكان أسد الدولة يف نواحي صيدا، فوصل األمري 

أسد الدولة، فاعتقل من أعياا سبعني رجالً، وذلك برأي وزيره تادرس بن احلسن األستاذ، وأومهه أن 
ولقد بلغين أنه دعي هلؤالء املعتقلني بآمد وميا فارقني على املنابر، وقطع تادرس : هيبة، قاليف ذلك إقامة لل

عليهم ألف دينار، وخرج الشيخ أبو العالء املعري إىل أسد الدولة صاحل، وهو بظاهر املعرة، وقال له 
املاتع، اشتد هجريه، موالنا السيد األجل، أسد الدولة، ومقدمها وناصحها، كالنهار : الشيخ أبو العالء

خذ العفو وأمر بالعرف، وأعرض عن "وطاب أبرداه، وكالسيف القاطع، الن صفحه، وخشن حداه، 
  ".اجلاهلني

قد وهبتهم لك أيها الشيخ، ومل يعلم أبو العالء، أن املال قد قطع عليهم، وإال كان قد سأل : فقال صاحل
   :فيه، مث قال الشيخ أبو العالء بعد ذلك شعراً وهو

 العيون فقيد الحسد ستير  في منزلي برهة تغيبت

 لروحي فراق الجسد وحم  فلما مضى العمر إال األقل

 من القوم رأي فسد وذاك  شفيعاً إلى صالح بعثت

 منه زئير األسد وأسمع  مني سجع الحمام فيسمع

 نفقت محنة ما كسد فكم  يعجبني هذا النفاق فال

  الحميريأحمد بن عبد الرحمن بن نخيل 
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أبو العباس الشنتمري يقول فيه أبو العباس، أمحد بن عبد العزيز، بن غرتوان الكاتب الشنتمري، وقد 
  : حضر القراءة عليه هو ومجاعة من طلبة شنتمرية

 وباع الخير فيه مديد باع  ليس لشر به ومجلس

 العالم فيه بليد وينثني  تقضى حياة به وربما

  ما تدري صباح الخدودغر ك  في جمعه فتية يزينه

 أخو نبل وذهن حديد إال  منهم في جمعهم واحد ما

 وعلماً مع رأي سديد حلماً  حول فقيه حوى تجمعوا

 من يبلغ ما قد تريد فآت  خانك التفكير في مشكل إن

 يكن فيه لخلق مزيد ولم  يقل كان الذي قاله وإن

 بدا بين نجوم السعود بدر  بين تالميذه كأنه

  د بن عبد اهللا المهاباذي الضريرأحم

  .من تالميذ عبد القاهر اجلرجاين، له شرح كتاب اللمع

  أحمد بن عبد السيد بن علي

يعرف بابن األشقر، النحوي أبو الفضل، متأخر من ساكين قطيعة باب األزج، ذكره أبو عبد اهللا بن 
فاضل، قرأ على أيب زكريا، حيىي بن هو أديب : الدبيثي يف كتابه، الذي ذيله على تاريخ السمعاين وقال

علي اخلطيب التربيزي، والزمه حىت برع يف فنه، ومسع على علو سنه، من أيب الفضل حممد بن ناصر 
ومسعت من يذكر أنه رأى أبا حممد بن اخلشاب النحوي بالقطيعة، من باب األزج، وهو : السالمي، قال

  .وأقرأ العربية، إال أن الروايات عنه قليلة: قريسأله عن مسائل من النحو ويباحثه، وقد روى األش

  أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك

ابن عمر، بن حممد، بن عيسى، بن شهيد أبو عامر، أشجعي النسب، من ولد الوضاح، بن رزاح، الذي 
إنه مات يف مجادى األوىل سنة ست وعشرين : كان مع الضحاك يوم املرج، ذكره احلميدي وقال

ربعمائة بقرطبة، ومولده سنة اثنيت عشرة وثالمثائة وأبو عبد امللك بن أمحد، شيخ من شيوخ وزراء وأ
الدولة العامرية، ومن أهل األدب، وكان يف أيام عبد الرمحن الناصر، له شعر وبديهة، ومل خيلف لنفسه 
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أقسام البالغة، وله حظ من وهو من العلماء باألدب، ومعاين الشعر، و: قال. نظرياً يف علمي النظم والنثر
  .ذلك بسق فيه، ومل ير لنفسه يف البالغة أحداً جياريه، وله كتاب حانوت عطار يف حنو من ذلك

وسائر رسائله وكتبه نافعة اجلد، كثرية اهلزل، وشعره كثري مشهور، وقد ذكره أبو حممد علي بن أمحد 
وله من التصرف يف وجوه البالغة . بن شهيدولنا من البلغاء أمحد بن عبد امللك، : مفتخراً به، فقال

  : وشعاا مقدار، ينطق فيه بلسان مركب من لساين عمرو وسهل، ومن شعر أيب عامر املختار

 استخف بحلمي قط إنسان وال  أالن قناتي غمز حادثة وما

 لسفيهي وهو حردان وأنثني  أمضي على الهول قدماً ال ينهنهني

    

 أمري واأليام أعوان واألمر  مأقارض جهاالً بجهله وال

  وأكظم الغيظ واألحقاد نيران  بالصبر والشحناء ثائرة أهيب

  : وقوله

 وجدت لطعم الموت من ألم لما  بالحب حتى لو دنا أجلي ألمت

  ويلي من الحب أو ويلي من الكرم  كرمي عمن ولهت به وذادني

ر، وانقرض عقب الوزير أبيه مبوته، وكان جواداً ال ومل يعقب أبو عام: وقال أبو حممد علي بن أمحد: قال
  .يليق شيئاً، وال يأسى على فائت، عزيز النفس، مائالً إىل اهلزل، وكان له من علم الطب نصيب وافر

  أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد

دث الصويف، ابن عبد الصمد، بن بكر املؤذن، أبو صاحل النيسابوري، احلافظ األمني، الفقيه املفسر، احمل
نسيج وحده، يف طريقته ومجعه وإفادته، ولد يف سنة مثان ومثانني وثالمثائة، ومات لتسع خلون من شهر 

ومن خطه نقلت، كان عليه : رمضان سنة سبعني وأربعمائة، وكان أبو سعد السمعاين يف املزيد فقال
ثة عن املشايخ، املوقوفة على أصحاب االعتماد يف الودائع من كتب احلديث، اموعة يف اخلزائن، املورو

احلديث، وكان يصوا، ويتعهد حفظها، ويتوىل أوقاف احملدثني، من احلرب والكاغد وغري ذلك، ويقوم 
بتفرقتها عليهم، وإيصاهلا إليهم، وكان يؤذن على منارة املدرسة البيهقية سنني احتساباً، ووعظ املسلمني 

التجار، ويوصلها إىل ذوي احلاجات، ويقيم جمالس احلديث، وذكرهم، وكان يأخذ صدقات الرؤساء و
وكان إذا فر، مجع وصنف وأفاد، وكان حافظاً ثقة ديناً، خرياً كثري السماع، واسع الرواية، مجع بني 

  .احلفظ واإلفادة والرحلة، وكتب الكثري خبطه
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حلجاز، والشام، مث قال كما مث ذكر أبو سعد مجاعة كثرية، ممن مسع عليه، جبرجان، والري، والعراق، وا
ينطق به تصانيفه وخترجياته، ومل يتفرغ لإلمالء، الشتغاله باملهمات اليت هو بصددها، مث ذكر مجاعة رووا 

كتاب التاريخ لبلدنا مرو، : وصنف التصانيف، ومجع الفوائد، وعمل التواريخ، منها: مث قال. عنه
  .ومسودته عندنا خبطه، وأثىن عليه ثناء طويالً

وذكر أن اخلطيب أبا بكر ذكره يف تارخيه، وأنه كتب عنه، وكتب هو عن اخلطيب، ووصفه باحلفظ 
واملعرفة، والذب عن حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث روى عنه أخباراً وأسانيد كثرية، منها ما أسنده 

  : أنشد الشريف أبو احلسن عمران ابن موسى املغريب لنفسه: إليه، وقال

 كذاك بدور التم شيمتها الغدر  ئي منك غدراً وخنتنيحذيت وفا

 يسلني يا بدر شمس وال بدر فلم  عند البدر والشمس سلوة وحاولت

  بصورة شخص ضاق عن حملها الصدر  الصدر مني لوعة لو تصورت وفي

 فما لفراق بعد فرقتكم قدر  اقتدار البين من بعد بينكم أمنت

  أحمد بن عبد الوهاب بن هبة اهللا

ابن حممد، بن علي، بن احلسني، بن حيىي، بن السيين، أبو الربكات، بن أيب الفرج، مؤدب اخللفاء، كانت 
له معرفة حسنة باآلداب، ومات يف سادس عشر من احملرم، سنة أربع عشرة ومخسمائة، عن ست 

  .ومخسني سنة، وثالثة أشهر

املستظهر، وكان له أنس باملسترشد، فلما قبض كان أبو الربكات يعلم أوالد : قال أبو الفرج بن اجلوزي
على ابن اجلوزي صاحب املخزن، ويل ابن السيين مكانه النظر يف املخزن سنة ومثانية أشهر، وكان عاملاً 

وقف وقوفاً . باألدب والشعر، كثري اإلفضال على أهل العلم، وخلف من املال ما حزر مبائة ألف دينار
  .على مكة واملدينة

  بيد بن ناصح بن بلنجرأحمد بن ع

ديلمي األصل، من موايل بين هاشم، حدث عن الواقدي، . أبو جعفر النحوي الكويف، يعرف بأيب عصيدة
وروى عنه القاسم بن حممد، بن بشار . واألصمعي، وأيب داود الطيالسي، وزيد بن هارون، وغريهم

، حممد ابن شعبان بن هارون، بن األنباري، وأمحد بن حسن، بن شهري، ومات فيما ذكره أبو عبد اهللا
  .بنت الغرياين يف تاريخ الوفيات له، يف سنة ثالث وسبعني ومائتني
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كتاب املقصور واملمدود، وكتاب املذكر واملؤنث، : وكان ضعيفاً فيما يرويه، وله من التصانيف: قالوا
  .عاروكتاب الزيادات يف السفر البن السكيت يف إصالحه، وكتاب عيون األخبار واألش

    

ملا أراد : كان أبو عصيدة وابن قادم يؤدبان ولد املتوكل، قال: وحدث حممد بن إسحاق الندمي قال
املتوكل أن يتخذ املؤدبني لولده، جعل ذلك إىل إيتاخ، فأمر إيتاخ كاتبه أن يتوىل ذلك، فبعث إىل 

ر، فأحضرهم جملسه، وجاء الطوال، واألمحر، وابن قادم، وأيب عصيدة هذا، وغريهم من أدباء ذلك العص
بل أجلس حيث انتهى يب : لو ارتفعت، فقال: أبو عصيدة، فقعد يف آخر الناس، فقال له من قرب منه

فألقوا بينهم . لو تذاكرمت وقفنا على موضعكم من العلم، واخترنا: الس، فلما اجتمعوا، قال هلم الكاتب
  : بيت ابن عنقاء الفزاري

 وإنما أنفقت مال علي  ذريني إنما خطئي وصوبي

هذا : ارتفع مال بإمنا، إذا كانت ما مبعىن الذي، مث سكتوا، فقال هلم أمحد بن عبيد من آخر الناس: فقالوا
أراد ما لومك إياي؟ وإن : فما املعىن عندك؟ قال: اإلعراب، فما املعىن؟ فأحجم الناس عن القول، فقيل له

 أالم على إنفاقه، فجاءه خادم من صدر الس فأخذ بيده، حىت ما أنفقت مال، ومل أنفق عرضاً، فاملال ال
ألن أكون يف جملس أرفع منه إىل أعاله، أحب : ليس هذا موضعك، فقال: ختطى به إىل أعاله، وقال له

  .فاختري هو وابن قادم، خبط عبد السالم البصري. إيل من أن أكون يف جملس أحط عنه

حدثنا أبو القاسم عبيد اهللا، :  يوسف، بن موسى سبط فالن، قالحدثنا أبو احلسن حممد بن يوسف، بن
ملا أراد املتوكل أن يعقد للمعتز : مسعت أمحد بن عبيد، بن ناصح يقول: ابن حممد، بن جعفر األزدي قال

والية العهد، حططته عن مرتبته قليالً، وأخرت غداءه عن وقته، فلما كان وقت االنصراف، قلت للخادم 
فأنا يف الطريق منصرفاً، إذ حلقين صاحب رسالة : ته من غري ذنب، فكتب بذلك إىل املتوكلامحله، فضرب

أمري املؤمنني يدعوك، فدخلت على املتوكل وهو جالس على كرسي، والغضب يبني يف وجهه، : فقال
 يا أمري أقول: ما هذا الذي فعلته يا أبا عبد اهللا؟ قلت: والفتح قائم بني يديه متكئاً على السيف، فقال

 - أطال اهللا بقاءه -بلغين ما عزم عليه أمري املؤمنني : قل، إمنا سألتك لتقول، قلت: املؤمنني؟ فقال

فدعوت ويل عهده وحططت مرتلته، ليعرف هذا املقدار، فال يعجل بزوال نعمة أحد، وأخرت غداءه، 
 غري ذنب، ليعرف مقدار ليعرف هذا املقدار من اجلوع، فإذا شكي إليه اجلوع عرف ذلك، وضربته من

فقال أحسنت، وأمر يل بعشرة آالف درهم، مث حلقين رسول قبيحة : الظلم، فال يعجل على أحد، قال
مسعت أمحد بن : وحدثنا أبو القاسم األزدي قال: قال. بعشرة آالف أخرى، فانصرفت بعشرين ألفاً
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: جالساً؟ وتضربين قائماً؟ فقلت لهيا مؤديب، تصلي : قال يل املعتز يوماً: عبيد، بن ناصح حيدث قال

أمحد بن عبيد، أبو : وضربك من الفروض، وال أودي فرضي إال قائماً، وقال عبد اهللا بن عدي احلافظ
عصيدة النحوي، كان بسر من رأى حيدث عن األصمعي، وحممد بن مصعب القرقساين مبناكري، وقال 

لى جل حديثه قال أبو بكر حممد بن القاسم ال يتابع ع: أبو أمحد احلافظ النيسابوري وذكره فقال
  : أنشدنا أمحد ابن عبيد: أنشدين أيب قال: األنباري

 بالطرف والعين تدمع فودعتها  ضعفت عن التسليم يوم فراقنا

 بطرف العين قبلي يودع؟ محباً  عن رد السالم فمن رأى وأمسكت

 معجنود الشوق بالموت نل بأيدي  سيوف البين عند فراقنا رأيت

  إلى أن تغيب الشمس من حيث تطلع  سالم اهللا مني مضاعفاً عليك

  أحمد بن عبيد اهللا بن محمد

وله مصنفات يف مقاتل : ابن عمار أبو العباس الثقفي الكاتب املعروف حبمار العري، كذا قال اخلطيب، قال
ن عثمان بن أيب شيبة، حدث ع. الطالبيني وغري ذلك، وكان يتشيع، ومات يف سنة أربع عشرة وثالمثائة

ورى عنه القاضي اجلايب، . وسليمان بن أيب شيخ، وعمر ابن شبة، وحممد بن داود بن اجلراح، وغريهم
وفيه يقول . وابن زجني الكاتب، وأبو عمرو بن حيويه، وأبو الفرج علي بن احلسني األصفهاين، وغريهم

  : ابن الرومي

 دريخاصم اهللا بها والق  ابن عمار عزيرية وفي

  لم لم يكن؟ فهو وكيل البشر  كان لم كان؟ وما لم يكن ما

 لم يفز قدماً وفاز البقر لم  ال بل فتى خاصم في نفسه

 فال بد له من نظر صاف  من كان له ناظر وكل

  .هذا ما ذكره اخلطيب

    

الرومي، وكان ووجدت يف كتاب ألفه أبو احلسن، علي بن عبيد اهللا، ابن املسيب الكاتب، يف أخبار ابن 
كان أمحد بن حممد، بن عبيد اهللا، بن عمار، : قال. ابن املسيب هذا، صديقاً البن الرومي وخليطاً له

صديقاً البن الرومي، كثري املالزمة له، وكان ابن الرومي " هكذا قال يف نسبه، بتقدمي حممد على عبيد اهللا"
، وكان ابن عمار حمدوداً فقرياً، وقاعة يف يعمل له األشعار، وينحله إياها، يستعطف ا من يصحبه
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األحرار، وكان أيام افتقاره، كثري السخط ملا جتري به األقدار، يف آناء الليل والنهار، حىت عرف بذلك، 
وكيف وقعت يل على : يا أبا العباس، قد مسيتك العزير، قال له: فقال له علي بن العباس، بن الرومي يوماً

لعزير خاصم ربه، بأن أسال من دماء بين إسرائيل على يدي، خبتنصر سبعني ألف ألن ا: هذا االسم؟ قال
ويف ابن عمار : "وقال فيه": لئن مل تترك جمادليت يف قضائي، ألحمونك من ديوان النبوة: "دم، فأوحى اهللا

  : وذكر البيتني اللذين يف كتاب اخلطيب وزاد" عزيرية

  اً وفاز البقر؟لم لم يفز قدم  ال، بل فتى خاصم في نفسه

 فال بد له من نظر صاف  من كان له ناظر وكل

وكتب ابن الرومي إىل أمحد بن حممد، بن بشر املرشدي قصيدة ميدحه فيها، ويهنئه مبولود ولد له، وحيضه 
  : على بر ابن عمار واإلقبال عليه، يقول فيها

 أن يبقى وأن يصحبا أحب  ولي لديكم صاحب فاضل

 عن ذاك من جربا خبرني  مونهالطائر مي مبارك

 قد أفصح القول وقد أعربا  عندكم من يمنه شاهد بل

 الناس بها كوكبا تقبل  فجاءت معه غرة جاء

  يرضي أبا العباس مستصحبا  أبا العباس مستصحب إن

 قد تركته شرساً مشغبا  في الشيخ عزيرية لكن

 اثقفت المحطب المحوب فقد  فاشدد أبا العباس كفاً به

 أو فاكهته أغربا أعرب  باقعة إن أنت خاطبته

 التأديب إذ أدبا فأحسن  الدهر بتصريفه أدبه

 كل ناد موجزاً مطنباً في  غدا ينشر نعماءكم وقد

وصار حممد بن داود، بن اجلراح يوماً إىل ابن الرومي مسلماً عليه، فصادف عنده : قال. والقصيدة طويلة
ن عمار، وكان من الضيق واإلمالق النهاية، وكان علي بن العباس مغموماً به، أبا العباس أمحد بن حممد ب

لو صرمتا إيل وكثرمتا مبا عندي، ألنس بعضنا : فقال حممد بن داود البن الرومي، وأليب عثمان الناجم
، أنا يف بقية علة، وأبو عثمان مشغول خبدمة صاحبه: ببعض، فأقبل ابن الرومي، على حممد بن داود فقال

يعين ابن بليل، وهذا أبو العباس بن عمار، له موضع من الرواية واألدب، وهو على غاية اإلمتاع واإليناس 
فأقبل حممد . مبشاهدته، وأنا أحب أن تعرف مثله، ويف العاجل خذه معك، لتقف على صدق القول فيه
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بله قبوالً ضعيفاً، فصار إليه تفضل باملصري إيل يف هذا اليوم، وق: بن داود، على أمحد بن عمار، وقال له
إين أقمت عند الرجل وبت، وأريد أن تقصده : ابن عمار يف ذلك اليوم، ورجع إىل ابن الرومي فقال له

وحممد بن داود يف هذا الوقت متعطل، مالزم مرتله، فصار إليه، وأكد له . وتشكره، وتؤكد أمري معه
اهللا بن سليمان وزارة املعتضد، واستكتب حممد بن داود األمر معه، وطال اختالفه إليه، إىل أن ويل عبيد 

بن اجلراح، وأشخصه معه، وقد خرج إىل اجلبل ورجع، وقد زوجه بعض بنات، وواله ديوان املشرق، 
فاستخرج البن عمار أقساطاً أغناه ا، وأجرى عليه أيضاً من ماله، ومل يزل خيتلف إليه أيام حياة حممد 

  .بن داود

 أن نعشه اهللا بعد العثار، وانتاشه من اإلقبار ابن الرومي، فما شكر ذلك له، وجعل وكان السبب يف
  : يتخلفه، ويقع فيه ويعيبه، وبلغ ابن الرومي ذلك، فهجاه بأهاج كثرية، منها وهو مصحف

 تعظم من قدري أال  قل البن عمار أال

  تك ال تعرض لشعري  أختك وحر والد بحر

  وأيرىعمتك حر  وتذكر حين تنسى

 منقاد ألمري؟؟ حة  فتى فرح الرو وإذ

 لكن لست تدري يران  خر خاالتك للج

    

ومن عجيب أمر عزير هذا، أنه كان ينتقص ابن الومي يف حياته، ويزري على شعره، : قال ابن املسيب
 الناس، ويتعرض هلجائه، فلما مات ابن الرومي، عمل كتاباً يف تفضيله، وخمتار شعره، وجلس ميليه على

كان يصحب حممد بن داود، بن اجلراح، : وذكره حممد بن إسحاق الندمي يف كتاب الفهرست، فقال
  .ويروي عنه، مث توكل للقاسم بن عبيد اهللا، بن سليمان وولده

وله من الكتب كتاب املبيضة، وهو يف مقاتل الطالبيني، كتاب األنواء، كتاب مثالب أيب نواس، كتاب 
أيب شيخ، كتاب الزيادة يف أخبار الوزراء، البن اجلراح، كتاب أخبار حجر بن عدي، أخبار سليمان بن 

كتاب أخبار أيب نواس، كتاب أخبار ابن الرومي وخمتار شعره، كتاب املناقضات، كتاب أخبار أيب 
العتاهية، كتاب الرسالة يف بين أمية، كتاب الرسالة يف تفضيل بين هاشم ومواليهم، وذم بين أمية 

باعهم، كتاب الرسالة يف احملدب واحملدث، كتاب أخبار عبد اهللا بن معاوية اجلعدي، كتاب الرسالة يف وأت
  .مثال معاوية
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وهو : وذكر أنه مات يف سنة عشر وثالمثائة قال: وذكره أبو عبد اهللا املرزباين يف كتاب املعجم فقال
  : القائل

  كمال فيكما؟ومن ذا الذي يعطى ال  وعيرتني النقصان والنقص شامل

 قيس بي قوم كثير تقللوا إذا  وأقسم أني ناقص غير أنني

 أيما هذين أنت؟ فتفضل ففي  هذا الخلق بالعلم والحجى تفاضل

 واهللا ما شاء يفعل لخلده  منح اهللا الكمال ابن آدم ولو

رات، قد أطلق يف كان الوزير أبو احلسن، علي بن حممد، بن الف: وذكر ابن زجني أبو القاسم الكاتب قال
وزارته األخرية للمحدثني عشرين ألف درهم، فأخذت أليب العباس أمحد بن عبد اهللا بن عمار، ألنه كان 

ومسعت منه أخبار املبيضة، ومقتل حجر، وكتاب صفني، وكتاب اجلمل، وأخبار : جييئين ويقيم عندي
  .املقدمي، وأخبار سليمان بن أيب شيخ، وغري ذلك مخسمائة درهم

  مد بن عبد اهللا كلوذانيأ؛

بن أمحد، أبو احلسني الكلوذاين، املعروف بابن قرعة، من أهل األدب والفضل الغزير، كتب خبطه الكثري 
من املصنفات الطوال، والزم أبا بكر الصويل، وتضلع عليه من أدبه، وروى عنه، وطلب األدب طول 

ده الناس، فكان أيدا وفاضلها، ومل يزل ا عمره، مث عاد إىل بلده كلوذي، فأقام ا طول عمره، وقص
  .إىل آخر عمره

  أحمد بن عبيد اهللا بن الحسن بن شقير

حدث عن أيب بكر حممد بن : أبو العالء البغدادي، ذكره احلافظ أبو القاسم يف تاريخ دمشق، وقال
لبغوي، وأيب عمر هارون بن احملدو، وحامد بن شعيب البلخي، واهليثم ابن خلف، وأيب بكر الباغندي وا

الزاهد، وأيب بكر بن األنباري، وابن دريد، وأمحد بن فارس، وأيب بكر أمحد بن عبد اهللا سيف 
السجستاين، روى عنه متام الرازي، ومكي بن حممد بن الغمر، وأبو نصر عبد الوهاب بن عبد اهللا، بن 

  .احليان، وحممد بن عبد اهللا ابن احلسن الدوري

   بن أبي منصورأحمد بن علي بن يحيى

وأما . املنجم، أبو عيسى، نذكر كل واحد من آبائه وأعمامه، وأهل بيته يف بابه، إن شاء اهللا تعاىل وحده
نسبهم، ووالؤهم، وأوليتهم، فنذكره يف باب جده حيىي بن أيب منصور املنجم، إن شاء اهللا، وكان أمحد 

  . له كتاب تاريخ سين العامل:هذا، نبيالً فاضالً، وذكره حممد بن إسحاق الندمي فقال

  أحمد بن علي، أبو بكر الميموني
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الربزندي النحوي، ذكره أبو الفتح، منصور بن املعذر النحوي، األصفهاين املتكلم، وقد ذكر مجاعة من 
: املعتزلة النحويني، فذكر أبا سعيد السريايف، وأبا علي الفارسي، وعلي ين عيسى الرماين، وغريهم، مث قال

  : ر أمحد بن علي النحوي الربزندي، الشافعي النحوي املعتزيل، القائلوأبو بك

  وما حبرت كفي يما في المحابر  مت فانعيني إلى العلم والنهى إذا

  إذا أظلمت بالقوم طرق البصائر  من قوم بهم يصبح الهدى فإني

  أحمد بن علي المعروف بابن خشكنانجه

 أبا احلسني، وكان أبوه علي امللقب خبشكناجنه، فاضالً، وقد بن وصيف، املعروف بابن خشكناجنه يكىن
كان كاتباً بليغاً، فصيحاً شاعراً، : ذكر يف بابه، مات أمحد ببغداد، وذكره حممد بن إسحاق الندمي وقال

  : كتاب النثر املوصول بالنظم، كتاب صناعة البالغة، كتاب الفوائد: وله من الكتب

  ويأحمد بن علي القاساني اللغ

    

أبو العباس، يعرف بلوه، وقيل بابن لوه، ال أعرف من أمره إال ما قرأته خبط بديع بن عبد اهللا، فيما كتبه 
  : أنشدين أمحد بن علي بن القاساين اللغوي. عن أيب احلسني، أمحد بن فارس اللغوي

 صرم البتات وأصرمهم  يديك من الثقات إغسل

 اته وداره بالتره  واصحب أخاك على هوا

 فكن لساني الصفات ن  الود إال باللسا ما

  : مسعت أعرابياً بالبادية يقول: مسعت أبا العباس أمحد ابن علي القاساين يقول: وقال يف موضع آخر منه

 اهللا عليك اآلخره سلط  قل لدنيا أصبحت تلعب بي

  : هذا البيت معروف للحسني بن الضحاك، مع بيت آخر هو: قلت أنا

  أو من الريش فأمي فاجره  د من قنينةإن أكن أبر

: أخربين أبو العباس، أمحد ابن علي القاساين، يعرف بلوه، وقال يف موضع آخر: وقال يف موضع آخر،

كنت بالبصرة، وا أبو بكر بن دريد، فبينا حنن يف جملسه، ورد علينا رجل : يعرف بابن لوه بقزوين، قال
: ئل، يظهر فيها لنا أنه يتعنته ويتسقطه، فأقبل عليه أبو بكر فقال لهمن أهل الكوفة، فجعل يسأله عن مسا

قد عرفت مغزاك، وأحب أن جتمع ما تريد أن تسألين عنه يف قرطاس، وتأتيين به وتأخذ من : يا هذا
اجلواب بديهة إن شئت، أو روية، فمضى الرجل وجاءه بعد ثالث، وقد مجع له، فما سأله عن مسألة إال 
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ادره باجلواب، والرجل يكتب، مث إنا سألنا الرجل، فأعطانا املسائل واجلواب، فكتبتها، وهي وأبو بكر يب
االنتصاب يف : الصالبة والشدة، القعسنة: مشية بسرعة، القعسرة: هذه مساعي من أيب بكر لفظاً، القهوسة

ترخاء وبالدة يف اس: التذلل، الفقعسة: الفقعسة أن يرفع الرجل رأسه وصدره، العقوسة: اجللسة ويقال
إذا : تغطمش علينا: الشابة الناعمة، غطمش، من قولنا: طائر، الكهدل: القصر، دل: اإلنسان، البحدلة

وهي التسمح بأكثر ما عند اإلنسان، : وهي اجلرأة، خضارع من اخلضرعة: ظلمنا، هجعم من اهلجعمة
كلحبت : العبوس، ويقال: سناء، الكلحبةاملرأة احل: التلطخ بالدم، الشعفر: االنقباض، اخلثعمة: التخثعم

تقرد الصوف يف : الغليظ الصلب، القرثعة: النار إذا مدت لساا، سنبس من الصالبة واليبس، البلندي
  .خروف وحنو هذه

أنشدين أبو عبد : أنشدين أبو العباس أمحد بن علي القلساين، وكان يعرف بابن لوه، قال: قال ابن فارس
  : ألعراباهللا نفطويه لبعض ا

 إلفها جاوبتها بحنين إلى  إذا واله حنت من الليل حنة

  وال خبر يجلو العمى بيقين  ال روادهم يبلغوننا هنالك

  : كيف أصبحت؟ فقالت: حججت فوقفت على أعرابية فقلت هلا: قال أبو العباس: وقال

 وأن العين باد معينها بليلي  على أن النوى مطمئنة بخير

  فمن مسعد للعين؟ أم من يعينها؟  فرق شملهموإني لباك من ت

  : قال وأنشدين

  بواد به الجثجاث والسلم والنضر  أال ليت شعري هل أبيتن ليلة

  : وأنشدين أمحد بن علي القاساين: قال ابن فارس

 قلبه سلمى وإن لم نحبب إلى  أحب الناس قرباً ورؤية وأمست

  ن أو غير مخصبسليمى خصيباً كا  إليه كل واد تحله حبيب

  : قال وأنشدين

  وعضضت من جزع لفرقتها يدي  وإذا دعا داع بها فديتها

 وإن سكنت محل األبد منها  يبعدن تلك الشمائل والحلي ال

  أحمد بن علي بن هارون
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ابن علي، بن حيىي، بن أيب منصور املنجم، واملنجم أبو الفتح، أحد من سلك سبيل آبائه يف طرق اآلداب، 
دى ديهم يف تلك إىل الفضائل من كل، روى عنه أبو علي التنوخي يف نشواره فأكثر، ووصفه واهت

أنشدين أبو الفتح، أمحد بن علي، بن هارون، بن حيىي املنجم، : بالفضل وما قصر، وأنشد له أشعاراً قال
  : إىل األهواز لنفسهيف الوزير أيب الفرج، حممد بن العباس بن فساجنس يف وزارته، وقد عمل على االحندار 

 له قامت الدنيا على قدم ومن  للوزير سليل المجد والكرم قل

  يجريهما عدل حكم السيف والقلم  يداه ماً تجدي ندى وردى ومن

 ما تفعل األقدار في األمم رأيت  إذا هم أن يمضي عزائمه ومن

 رب بدأته تنمى على القدم في  ومن عوارفه تهمي وعادته

    

 التكرم من نار على علم حكم  أشهر في رعي الذمام وفيألنت 

 مواله إن تظعن وإن تقم وأنت  عبدك في قرب وفي بعد والعبد

  تجري به عادة المالك في الخدم  فمره يتبعك أو ال فاعتمده بما

  : قال وأنشدين لنفسه، وذكر أنه ال يوجد هلا قافية رابعة من جنسها يف احلالوة

 وبجود جاريه باعتدال  اداتهأنت ومن ع سيدي

 بدموع ودماء جاريه  أنصف المظلوم وارحم عبرة

  عند شكواي الهوى عن جاريه  أكني بقول سيدي ربما

  : وأنشدين لنفسه، والقافية كلها عود باختالف املعىن: قال

 من حاز هذا فهو مسعود فكل  عافية والريح والعود العيش

 العنبر الهندي والعود شنجاره  هذا الذي لكم في مجلس أنق

 بما يؤمله راج وموعود  وعدها بالخلف مقترن وقينة

 كأس حداها النار والعود إعمال  كنجوم الليل دأبهم وفتية

 عوداً وبدءاً فإن أحمدتم عودوا  فاغدوا علي بكاس الراح مترعة

  أحمد بن علي، أبو الحسن البتي الكاتب

قامه بالبطيحة، وملا وصلته البيعة، كتب عنه إىل اء الدولة، وكان البيت كان يكتب للقادر باهللا عند م
حافظاً للقرآن تالياً له، مليح املذاكرة باألخبار واآلداب، عجيب النادرة، ظريف املزح واون، قال ابن 
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ره، كان البيت يف بدء أمره يلبس الطيلسان، ويسمع احلديث، ويقرأ القرآن على شيوخ عص: عبد الرحيم
وكان يذكر أنه قرأ القرآن على زيد بن أيب بالل، وكان غاية يف مجع خالل األدب، يتعلق بصدور وافرة 

من فنون العلم، ويكتب خطاً جيداً، ويترسل ترسالً ال بأس به، وينظم شعراً دون ما كان حظي به من 
ن يلبس اخلفني واملبطنة، العلم، مث لبس من بعد الدراعة، وسلك يف لبسه مذاهب الكتاب القدماء، وكا

ويتعمم العمة الثغرية، وإن لبس الجلة مل تكن االمربدية، وكان ال يتعرض حللق شعره، جرياً على السنة 
السالفة، وكتب من بعد يف ديوان اخلالفة، وكان له حرمة بالقادر باهللا رعاها له، مث غلب على أخالقه 

عب، وكان شكله ولفظه، وما يورده من النوادر، يدعو إىل اهلزل، وجتاىف اجلد بالواحدة، وانقطع إىل الل
مكاثرته، والرغبة إىل خمالطته، فحضر جملس اء الدولة ف جيملة الندماء، ونفق عنده نفاقاً ال مزيد عليه، 
ومل يكن ألحد من الرؤساء مسرة تتم، وال أنس يكمل إال حبضوره، فكانوا يتداولونه وال يفارقونه، ونادم 

 حىت انتهى إىل منادمة فخر امللك، وأعجب به غاية اإلعجاب، وأحسن إليه غاية اإلحسان، الوزراء،
ومات يف أيامه، وكانت له نوادر مضحكة، وجوابات سريعة، ال يكاد يلحقه فيها أحد، وتعرض لغيبة 

قاً إىل الناس، تعرضاً قلما أخل به على الوجه املضحك، الذي يكون سبباً إىل تدارك تلك املنقصة، وطري
استقالة زلته فيها، مبا اعتمده من التطايب، وكان يذهب مذهب املعتزلة، ومييل إىل فقه أيب حنيفة، 

  .ويتعصب للطائي تعصباً شديداً، ويفضل البحتري على أيب متام، ويغلو فيه غاية الغلو

ة من األكابر الستقبال فمن نوادره الشائعة أنه احندر مع الرضي واملرتضى، وابن أيب الريان الوزير، ومجاع
ادخلوا يا أزواج القحاب، : بعض امللوك، فخرج عليهم اللصوص، ورموهم باحلراقات، وجعلوا يقولون

وإال فمن أين علموا أنا أزواج : ومن أين علمت؟ قال: ما خرج هؤالء علينا إال بعني، قالوا: فقال البيت
ادري، ومات يف شعبان سنة ثالث وأربعمائة، قحاب؟ وكان البيت صاحب اخلرب والربيد يف الديوان الق

  .كتاب القادري، وكتاب العميدي، كتاب الفخري: وله تصانيف منها

كان أبو احلسن البيت أحد املتفننني يف العلوم، ال يكاد جياري يف فن من : قال الوزير أبو القاسم املغريب
مقبول املشاهدة، رأيته على باب : لنادرةالعلوم فيعجز عنه، وكان مليح احملاضرة، كثري املذاكرة، طيب ا

  : أحد رؤساء العمال وقد حجب عنه، فكتب إليه

  حجبت عن الباب الذي أنا صاحبه  أي باب أطلب اإلذن بعد ما على

  .فخرج اإلذن له يف احلال

    

كنت عند فخر امللك أيب غالب بن خلف باألهواز، : وحدث الرئيس أبو احلسن هالل بن احملسن قال
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امحل إىل أيب احلسن البيت مائيت دينار مع امرأة ال يعرفها، : تب إىل أيب ياسر عماد بن أمحد الصرييففك
قد دعاين ما آثرته من خمالطتك، ورغبت فيه من مودتك، إىل : واكتب معها رقعة غري مترمجة، وقل فيها

لرسول مائيت دينار، فأخذها استدعاء املواصلة منك، وافتتاح باب املالطفة بيين وبينك، وقد أنفذت مع ا
مال ال أعرف مهديه، فأشكر له ما يوليه، إال أنه صادف إضافة : أبو احلسن، وكتب على ظهر الرقعة

  : دعت إىل أخذه، واالستعانة يف بعض األمور به، قلت

  سوى أنه قد سل عن ماجد محض  ولم أدر من ألقى عليه رداءه

  . موفوراً، وكان املبتدي بالرب مشكوراًوإذا سهل اهللا يل اتساعاً، رددت العوض

. وكان أبو احلسن قد فطن للقصة، وكتب على بصرية وملا أنفذ أبو ياسر باجلواب، أقرأنيه فخر امللك

  : ومن شعر الرضي املوسوي إليه، األبيات املشهورة. فاستحسنت وقوع هذا البيت موقعه من التمثل

 لخطوبعلى مكاثرة ا يقل  حسن أتحسب أن شوقي أبا

  هشاشته إلى الزور القريب  لكم على الفرقان قلبي يهش

 مع الماء الشروب ودادكم  غيركم ويسوغ عندي وألفظ

  : ورثاه املوسوي بقوله

 على قلبي تشب نار  للهموم كأنها ما

 كأن العين غرب غرب  ال يرقا له والدمع

  جلد على األرزاء صعب  ما كنت أحسب أنني

 إذا أصابت من تحب ت  ئباأخطأتك النا ما

  : ورثاه املرتضى أخو الرضي بقوله

 فاسأل بها عجالً عن ساكن الدار  عرج على الدار مغبراً جوانبها

 المدى بك من نقض وإمرار؟ مر  لها أين ما كنا نراه على وقل

  تجري خاللك جري الجدول الجاري  وأين أوعية اآلداب فاهقة

 بالرغم منا كل زوار يزور  أحمد بن علي والردى عرض يا

 الحفاظ وعود غير خوار عند  منك بحبل غير منتكث علقت

وبين طٍي ألنباٍء وإظهار  وقد بلوتك في سخط وعند رضى 

 تزدني إال طيب أخبار ولم  تفدني إال ما أضن به فلم
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 المنون وهل بالموت من عار؟ من  عار فيما شربت اليوم غصته ال

 المكان والقى كل جبار عالي  نال كل فتىينلك سوى ما  ولم

  : وأمر اء الدولة أبا احلسن البيت أن يعمل شعراً يكتب على تكة إبريسم فقال

  بين الروادف والخصور؟  لم ال أتيه ومضجعي

 الترائب والنحور بين  اتشحت فإنني وإن

 لربات الخدور إلفاً  نشأت صغيرة ولقد

  : وله يصف كوز الفقاع

 عراني خمار مغبوق وقد   ثدي مصصته بكراًرب يا

  مثل هدير الفحول في النوق  هدير إذا شربت به له

 فيه صياح مخنوق شف  كأن ترجيعه إذا رشف الرا

  : وله أيضاً

 عرصتي طلل أو إثر مرتحل في  ما احمرت العين من دمع أضر بها

  لفي وجه آخر فاحمرت من الخج  رآها الذي يهوى وقد نظرت لكن

وكان القادر باهللا استتر عنده، ملا طلبه الطائع قبل احنداره، وأخذ يده أن يستلينه، : قال ابن عبد الرحيم
فلما ويل وقضي األمر، صرف ابن حاجب النعمان، ورتبه يف كتابته، واتفق أن كان ذلك يف وقت 

سقاط األضاحي، فقال رسم أن حتصى أ: األضحى، فخرج إليه خادم على العادة يف مثل ذلك، فقال له
خذ الدواة، فإن القوم يريدون كراعياً، وال يريدون كاتباً، وانصرف ذا املزح من اخلدمة، وكان : لغالمه

اهلزل قد غلب عليه، وعزب عنه اجلد مجلة، وكان بينه وبني الرضي مقارضة لكالم جرى بينهما، فاتفق 
مل بنا عن تلك الدار، فإين أكره املرور :  لغالمهأن اجتاز بقرب دار الرضي، عند مسجد األنباري، فقال

فإنين ال وجه يل يف لقائه، : ا، فالتفت فوقعت عينه على الرضي، فتمم كالمه من غري أن يقطعه وقال
  .لطول جفائه، فاستحسن هذا من بديهته، ودخل دار الرضي واصطلحا

    

هؤالء أوالد أيب : ما هذا؟ فقالوا:  فقالأنه مسع يوماً أصوات املالحني، وارتفاع ضجة،: ومن نوادره
ما بيننا وبني هؤالء إال : الفضل، بن حاجب النعمان، وأيب سعيد بن أيب اخلطاب، ومجاعة أوالدهم، فقال

موت اآلباء؟ ورأى معلماً قبيح الوجه، يعرف بنفاط اجلن، وكان وحشاً انكشفت سوأته، فقال له يا 



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  238  

دليت، ولكن بغري حجة، واستقبل أبا عبد اهللا بن الدراع، يف استر عورتك السفلى، فإنك قد أ: هذا
هذا األسود يصلح خلدمة : ميدان بستان فخر الدولة، وهو متكئ على يد غالم أسود، فقال أبو عبد اهللا

اللهم غفراً، أرمى بالبغاء، وليس يف مرتيل : خدمة الفراش، فقال: أي اخلدم؟ فقال: سيدنا، فقال البيت
  . منه سيدنا، ويف داره مجيع بين حامخنفساء؟ ويعرى

إن كان هذا املولود يشبهك : بشر ابن احلواري مبولود، وكان ابن احلواري مسج اخللقة، فقال له البيت
  .فويه، مث ويه

يف أي شيء : وسقاه الفقاعي يف دار فخر الدولة فقاعاً، فلم يستطبه، فرد الكوز مفكراً، فقال له الفقاعي
ة صنعتك، كيف أمكنك أن خترى يف ذه الكيزان كلها مع ضيق رأسها؟ وأتاه غالمه يف دق: تفكر؟ فقال

ويلك من ثالث بقني؟ أو خلون؟ فلم يفهم : إن ابنك وقع من ثالث درج، فقال: يف جملس حفل فقال له
  .إن كان خلون فسهل، وإن بقني فيحتاج إىل نائحة: عنه، فقال

، فقال له وأي - أطال اهللا بقاء موالنا، واسعده ذا اليوم -: ودخل الرقي العلوي على فخر امللك، فقال
أنت إذاً معذور، فإنك ثالثة : ما قرأت النحو، فقال البيت: يوم هذا؟ فقال أيلون، فقال البيت بالنون، فقال

  .أرباع رقيع، أراد رقي، إذا أحلقت به العني وهو احلرف الرابع، صار رقيع

 البيت وبني أيب القاسم بن فهد مالحاة ومنابذة، مث أصلح فخر امللك وكان بني: قال ابن عبد الرحيم
  : بينهما، فعمل فيه أبياتاً يقول فيها

  رام صلحي من بعيد  للبتي لما قلت

  : وكان يرمي بالبخر، ويزن باألبنة أيضاً، وقال فيه أيضاً

  إن أنت أعفيتني من القبل  شرط للصلح أقبله وكل

وكان البيت مقبوالً، مستملحاً يف مجيع أحواله، ومل يكن فيه أقل من شعره، : م قالوحدث ابن عبد الرحي
فإنه كان يف غاية الربد، وعدم الطبع، وكان قد عمل يف فخر امللك، وهو يسد فتق النهروان قصيدة، 

  : يصف فيها السكر قال فيها

  عاجله بالسد من جانب  أتاه الماء من جانب إذا

 أيها األستاذ بارد، وأعاده، فحكى البيت وتأمله، وقال نعم، واهللا هو بارد، وجعل هذا واهللا: فقال له
  .يعوج على نفسه، ويكرر اإلنشاد مستربداً له، فضحك فخر امللك منه، وقطع اإلنشاد ومل يتممه

إليه ومل يكن يسلم أحد من لسانه، وتعوجيه وثلبه له، وإذا اتفق أن يسمعه من يقول ذلك فيه، التفت : قال
موالي ههنا؟ ما علمت حبضوره، وجيعل كونه ما عليم حبضوره اعتذاراً، كأنه مباح له : كاملعتذر، وقال
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  .ثلبه بالغيبة

وكان مع ذكائه وتوقده، وكثرة طرته وتولعه، أشد الناس غباوة يف األمور اجلديات، وأبعدهم من : قال
املغنية تغين بصوت إال ذكر صنعته، وشاعره تصورها، وكان له معرفة تامة بالغناء وصنعته، وال تكاد 

  : ومجيع ما قيل يف معناه، وله من قصيدة يف ابن صاحلان

 برجع القول منه هوامده؟؟ وأنى  الربع بالخبتين كيف معاهده سل

 يبق إال نؤيه وخوالده فلم  حقباً بعد األنيس رسومه عفت

 فن فاردهإلى أن أقرح الج تؤاماً  نزفت الدمع في عرصاتها ديار

 القلب حتى غيضته شوارده من  أرقت دماً بعد الدموع نزحته

 جماح الدهر إذ هو قائده يرد  سأستعتب الدهر الخئون بسيد

 ما انتحاه السائلون وتالده إذ  سواء عليه طارف المال في الندى

  : وله فيه

 يلف دافع حقها بمعاذر لم  إذا اعتذرت نوافل بره قرم

 كابراً عن كابر وتقسموها  المكارم والعالمن معشر ورثوا 

 أولهم بمجد اآلخر ويسير  يقوم حديثهم بقديمهم قوم

وكان أبو إسحاق الصابئ قد عمل أليب بشر بن طازاد نسخة كتاب أراد إنشاءه، وحنله إياه، فكتب إليه 
  : أبو احلسن البيت يعرض بذلك

  وعرف المعارف بذل الحجى  العلوم زكاة الندى زكاة

 بنيلك فضل التقى فأجر  ولكن يجر به أهله

    

  لما وقع الموقع المرتضى  كنت أوجبته قربة لئن

 ما تنكبت فيها الهدى إذا  صدقاتك مقبولة وما

 العارية واملستعري، وكيف جرى األمر يف ذلك، وما ظننت أن هذا - أطال اهللا بقاء سيدي -قد عرفت 
  :" إذ ال يقع الغرض موقعه، بل ساء لنفرته من البسه" منعه، جيري جمرى املاعون الذي ال حيسن

  أحمد بن علي بن محمد، أبو عبد اهللا
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مسع عبد الوهاب بن حسن الكاليب، وأبا : الرماين النحوي، املعروف بابن الشرايب، ذكره أبو القاسم فقال
سن، بن علي، بن يعقوب، بن أيب الفرج اهليثم بن أمحد الفقيه، وأبا القاسم عبد الرمحن بن احلسني، بن احل

العقب، حدث بكتاب إصالح املنطق، ليعقوب بن السكيت، عن أيب جعفر حممد بن أمحد اجلرجاين، عن 
أيب علي احلسن ابن إبراهيم اآلمدي، عن أيب احلسن علي بن سليمان األخفش، عن ثعلب، عن ابن 

حدثنا عبد العزيز بن أمحد الكناين، : قال ابن األكفاين. السكيت، روى عنه أبو نصر بن طالب اخلطيب
تويف أبو عبد اهللا، أمحد بن علي الرماين، الشرايب النحوي، يوم اجلمعة ليومني مضيا من ربيع اآلخر، : قال

  .سنة مخس عشرة وأربعمائة

 ^  

  الجزء الرابع 
  أحمد بن علي بن خيران الكاتب

نشاء مبصر بعد أبيه، وكان أبوه أيضاً فاضالً املصري، أبو حممد امللقب بويل الدولة، صاحب ديوان اإل
بليغاً، أعظم قدراً من ابنه، وأكثر علماً، وكان أبو حممد هذا، يتقلد ديوان اإلنشاء للظاهر، مث للمستنصر، 

وكان رزقه يف كل سنة ثالثة آالف دينار، وله عن كل ما يكتبه من السجالت، والعهودات، وكتب 
 كل شيء حبسبه، وكان شاباً حسن الوجه، مجيل املروءة، واسع النعمة، التقليدات رسوم، يستوفيها من

طويل اللسان، جيد العارضة، وسلم إىل أيب منصور بن الشريازي، رسول ابن النجار إىل مصر من بغداد، 
جزأين من شعره ورسائله، واستصحبهما إىل بغداد، ليعرضهما على الشريف املرتضي أيب القاسم وغريه، 

به من رؤساء البلد، ويستشري يف ختليدمها دار العلم، لينفذ بقية الديوان والرسائل، إن علم أن ما ممن يأنس 
أنفذه منها ارتضي واستجيد، وأنه فارقه حياً، مث ورد اخلرب، بأنه مات يف شهر رمضان، سنة إحدى 

  .وثالثني وأربعمائة يف أيام املستنصر

لشعر فتأملته، فما وجدته طائالً، وعرفين الرئيس أبو احلسن، ووقع إىل اجلزء من ا: قال ابن عبد الرحيم
وقد انتزعت من املنظوم على خلوة، إال من الوزن : قال. أن الرسائل صاحلة سليمة: هالل بن احملسن

  : فمن شعره. والقافية

 سوء صنيعه فشنئته وعلمت  عشق الزمان بنوه جهالً منهم

 الخبير فخفتهنظر  ونظرته  نظرة جاهلين فغرهم نظروه

 أحلى جناه فعفته وأباحني  أتاني طائعاً فعصيته ولقد

  : ومن شعره أيضاً
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 إذا شئت وال يدمى يدمي  ولي لسان صارم حده

  ويستميل العرب والعجما  ينظم سمل العال ومنطق

 فأظلموا كنت لهم نجما  دجا الليل على أهله ولو

  : ومن شعره أيضاً

 يميني نلتفيض  المجد يمينني أخذ

  ناً إلى من يرتجيني  ال أرجئ إحسا ثم

  : ومن شعره أيضاً

 منه بحراً زاخرا: أجرى أهللا  سموت على األنام بخاطر ولقد

 نثرت نثرت دراً فاخرا وإذا  فإذا نظمت نظمت روضاً حالياً

  : وقال على لسان بعض العلويني، خياطب العباسيني

 عن ذكر فضل لنا بدر سكمويخر  فضل البدار إلى الهدى وينطقنا

 كنتم فيها ساتطاركم الكبر ولو  وما كانت الشورى علينا غضاضة

  : ومن شعره أيضاً

 على مطالع الحزم سدت  من إذا أبصرت طلعته يا

 الظنون فكف عن ظلمي فينا  قد كف لحظي عنك مذ كثرت

  : ومن شعره أيضاً

  ها بالبكا فيهاواقضوا حقوق هوا  الديار التي أقوت مغانيها حيوا

 عليك ولجت في تجنيها جنت  فاترة األلحاظ غانية ديار

 السحاب إذا جادت عزاليها سح  تسح دموعي في معاهدها ظللت

  : ومن شعره أيضاً

 بداء البغي والحسد مت  المغتاب لي حسداً أيها

  حسن معتقدي: في سوءاً  من كل معتقد حافظي

    : ومن شعره أيضاً

  والصبح قد الح وانبثت مواكبه  ليل قد ولت كواكبهأما ترى ال
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 وسنان قد أغفت نوائبه والدهر  العيش قد طابت موارده ومنهل

 الزمان لمخلوق يصاحبه صفو  بنا نغتنم صفو الزمان فما فقم

  : ومن شعره أيضاً

 ومفرقي للتاج للمعجزات  يدي للمكرمات ومنطقي خلقت

  ى بها الغاوي وحظى الراجييشق  للعلياء أطلب غاية وسموت

  : ومن شعره

  غير أني ال أرى سب السلف  شيعي آلل المصطفى أنا

 اإلجماع لم يخش التلف قصد  اإلجماع في الدين ومن أقصد

 قرظ قوماً أو قذف للهوى  لي بنفسي شغل عن كل من

  : ومن شعره

  وتنصف من ظلم الزمان عزائمه  يناوي غرة الشمس نوره فقام

 له في الفضل ند يقاومه وليس  له في العدل شرع يقيمه أغر

هذين : -، خياطب الظاهر إلعزاز دين اهللا، حني أمر باخلتم على مجيع ماله -وقال على لسان ذلك امللك 
  : البيتني، وكانا السبب يف اإلفراج عما أخذ منه والرضى عنه

 أال يرى مطرحاً عبده  من شيم المولى الشريف العلي

 تسلبوه فضلكم عنده أن  جزا من جن من حبكموما 

وكان ابن خريان، قد خرج إىل اجليزة مترتهاً، ومعه من أصحابه، املتقدمني يف األدب، والشعر، والكتابة، 
وقد احتفوا به مييناً ومشاالً، فأدى م السري إىل خماضة خموفة، فلما رأى إحجام اجلماعة من الفرسان عنها، 

  : ، قنع بغلته، فوجلها حىت قطعها، وانثىن قائالً مرجتالًوظهور جزعهم منها

 الغداة إلى العدا خواضها كنت  ومخاضة يلقى الردى من خاضها

 تنال من العدا أغراضها حتى  نفسي في مهاول خوضها وبذلت

  : وله أيضاً

 األعادي وال يبغي على أحد على  كان بالسيف يسطو عند قدرته من

  فعل الجميل وترك البغي والحسد   به أبداًسيفي الذي أسطو فإن

  : وله أيضاً
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 لساني منهما أقطع أن  علم السيف وحد القنا قد

 فارسه المصقع بأنني  والقلم األشرف لي شاهد

وهو كثري الوصف لشعره، والثناء على براعته ولسنه، ومجيع ما يف اجلزء بعد ما : قال ابن عبد الرحيم
س فيه مدح إال يف سلطام املستنصر، والباقي على حنو ما ذكرته يف مراثي أهل ذكرته، ال حظ فيه، ولي

  .البيت عليهم السالم، ولو كان فيه ما خيتار، الخترته

  أحمد بن علي، بن ثابت، بن أحمد، بن مهدي

ربزين، اخلطيب، أبو بكر البغدادي، الفقيه احلافظ، أحد األئمة املشهورين، املصنفني املكثرين، واحلفاظ امل
ومن ختم به ديوان احملدثني، مسع ببغداد شيوخ وقته، وبالبصرة، وبالدينور، وبالكوفة، ورحل إىل نيسابور 

يف سنة مخس عشرة وأربعمائة حاجاً، فسمع ا، مث قدمها بعد فتنة البساسريي، الضطراب األحوال 
ة، وحدث ا بعامة كتبه ببغداد، فآذاه احلنابلة جبامع املنصور، سنة إحدى ومخسني، فسكنها مد

ومصنفاته، إىل صفر سنة سبع ومخسني، فقصد صور، فأقام ا، وكان يتردد إىل القدس للزيارة، مث يعود 
إىل صور، إىل أن خرج من صور، يف سنة اثنتني وستني وأربعمائة، وتوجه إىل طرابلس، وحلب، فأقام يف 

داد، يف أعقاب سنة اثنتني وستني، وأقام ا سنة، إىل أن كل واحدة من البلدتني أياماً قالئل، مث عاد إىل بغ
  .أبو بكر الربقاين، واألزهري، وغريمها: تويف، وحينئذ روى تاريخ بغداد، وروى عنه من شيوخه

    

ولدت يوم اخلميس لست بقني : سألت أبا بكر اخلطيب عن مولده، فقال: وقال غيث بن علي الصوري
وكان اخلطيب يذكر، أنه ملا حج، شرب من ماء زمزم : وتسعني وثالمثائةمن مجادى اآلخرة، سنة اثنتني 

ماء زمزم ملا : "ثالث شربات، وسأل اهللا عز وجل ثالث حاجات، آخذاً بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
أن : أن ميلي احلديث جبامع املنصور، والثالثة: أن حيدث بتاريخ بغداد، والثانية: فاحلاجة األوىل": شرب له

يدفن إذا مات عند قرب بشر احلايف، فلما عاد إىل بغداد، حدث بالتاريخ ا، ووقع إليه جزء، فيه مساع 
اخلليفة القائم بأمر اهللا، فحمل اجلزء، ومضى إىل باب حجرة اخلليفة، وسأل أن يؤذن له يف قراءة اجلزء، 

ة، ولعل له حاجة، أراد أن هذا رجل كبري يف احلديث، فليس له إىل السماع مين حاج: فقال اخلليفة
حاجيت أن يؤذن يل أن أملي جبامع املنصور، فتقدم : يتوصل إليها بذلك، فسلوه ما حاجته؟ فسئل، فقال

اخلليفة إىل نقيب النقباء بأن يؤذن له يف ذلك، فحضر النقيب، فلما مات أرادوا دفنه عد قرب بشر بوصية 
يب سعد الصويف، وكان املوضع الذي جبنب بشر، قد فذكر شيخنا إمساعيل بن أ: منه، قال ابن عساكر

حفر فيه أبو بكر أمحد بن علي الطرثيثي قرباً لنفسه، وكان ميضي إىل ذلك املوضع، فيختم فيه القرآن 
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هذا : ويدعو، ومضى على ذلك عدة سنني، فلما مات اخلطيب، سألوه أن يدفنوه فيه، فامتنع، فقال
مات، وال أمكن أحداً من الدفن فيه، وهذا مما ال يتصور، فانتهى قربي، قد حفرته، وختمت فيه عدة خت

يا شيخ، لو كان بشر يف األحياء، ودخلت أنت واخلطيب إليه، أيكما كان : اخلرب إىل والدي، فقال له
كذا ينبغي أن يكون يف حالة املوت، : ال، بل اخلطيب، فقال له: يقعد إىل جنبه؟ أنت أو اخلطيب؟؟ فقال

  . منك، فطاب قلبه، ورضي بأن يدفن اخلطيب يف ذلك املوضع، فدفن فيهفإنه أحق به

أن : ما أخرجت بغداد بعد الدار قطين، أحفظ من اخلطيب، وذكر يف املنتظم: وقال املؤمتن الساجي
اخلطيب لقي يف مكة أبا عبد اهللا بن سالمة القضاعي، فسمع منه ا، وقرأ صحيح البخاري على كرمية 

زي يف مخسة أيام، ورجع إىل بغداد، فقرب من رئيس الرؤساء، أيب القاسم بن مسلمة، بنت أمحد املرو
وزير القائم بأمر اهللا تعاىل، وكان قد أظهر بعض اليهود كتاباً، وادعى أنه كتاب رسول اهللا صلى عليه 

  رضي اهللا-وسلم بإسقاط اجلزية عن أهل خيرب، وفيه شهادات الصحابة، وأنه خط علي بن أيب طالب 

: من أين لك ذلك؟ قال: هذا مزور، فقيل له: ، فعرضه رئيس الرؤساء على أيب بكر اخلطيب، فقال-عنه 

يف الكتاب شهادة معاوية بن أيب سفيان، ومعاوية أسلم يوم الفتح، وخيرب كانت يف سنة سبع، وفيه 
  .شهادة سعد بن معاذ، وكان قد مات يوم اخلندق، يف سنة مخس، فاستحسن ذلك منه

أن رئيس الرؤساء تقدم إىل القصاص والوعاظ، أال يورد أحد حديثاً : ذكر حممد بن عبد امللك اهلمذاينو
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت يعرضه على أيب بكر اخلطيب، فما أمرهم بإيراده أوردوه، وما 

  .منعهم منه ألغوه

    

خلطيب، وخرج من بغداد إىل الشام، وأقام بدمشق، وملا جاءت نوبة البساسريي، استتر ا: ويف املنتظم قال
مث خرج إىل صور، مث إىل طرابلس، وإىل حلب، مث عاد إىل بغداد، يف سنة اثنتني وستني، فأقام ا سنة، مث 

كتاب تاريخ بغداد، كتاب شرف أصحاب : وله ستة ومخسون مصنفاً، بعيدة املثل، منها: قال. مات
لراوي وآداب السامع، كتاب الكفاية يف معرفة علم الرواية، كتاب احلديث، كتاب اجلامع ألخالق ا

املتفق واملفترق، كتاب السابق والالحق، كتاب تلخيص املتشابه يف الرسم، كتاب يف التلخيص، كتاب يف 
الفصل والوصل، كتاب املكمل يف بيان املهمل، كتاب الفقيه واملتفقه، كتاب الدالئل والشواهد، على 

ليمني مع الشاهد، كتاب غنية املقتبس يف متييز امللتبس، كتاب األمساء املبهمة يف األنباء صحة العمل با
احملكمة، كتاب املوضح، وهو أوهام اجلمع والتفريق، كتاب املؤتنف يف كملة املختلف واملؤتلف، كتاب 

اب رافع منهج الصواب، يف أن التسمية من فاحتة الكتاب، كتاب اجلهر بالبسملة، كتاب اخليل، كت
االرتياب يف القلوب من األمساء واأللقاب، كتاب القنوت، كتاب التبيني ألمساء املدلسني، كتاب متييز 
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املزيد يف متصل األسانيد، كتاب من وافق كنيته اسم أبيه، كتاب من حدث فنسي، كتاب رواية اآلباء 
س، كتاب االحتجاج للشافعي عن األبناء، كتاب الرحلة يف طلب احلديث، كتاب الرواة عن مالك بن أن

فيما أسند إليه، والرد على اجلاهلني بطعنهم عليه، كتاب التفصيل ملبهم املراسيل، كتاب اقتضاء العلم 
العمل، كتاب تقييد العلم، كتاب القول يف علم النجوم، كتاب روايات الصحابة عن التابعني، كتاب 

 النهي عن صوم يوم الشك، كتاب اإلجازة كتاب. صالة التسبيح، كتاب مسند نعيم بن مهاز، جزء
للمعلوم واهول، كتاب روايات السنة من التابعني، كتاب البخالء، كتاب الطفيليني، كتاب الدالئل 

  .والشواهد، كتاب التنبيه والتوقيف، على فضائل اخلريف

ا هيئ له مما مل فهذا الذي ظهر لنا من تصانيفه، ومن نظر فيها عرف قدر الرجل، وم: قال ابن اجلوزي
  .يهيأ ملن كان أحفظ منه، كالدار قطين وغريه

أكثر كتب : مسعت أبا احلسني بن الطيوري ببغداد يقول: وحدث أبو سعد السمعاين، قرأت خبط والدي
اخلطيب سوى التاريخ، مستفاد من كتب الصوري، كان الصوري بدأ ا ومل يتممها، وكانت للصوري 

 اثين عشر عدالً حمزوماً من الكتب، فلما خرج اخلطيب إىل الشام، أخت بصور، مات وخلف عندها
وكان سبب وفاة الصوري، أنه افتصد، وكان الطبيب الذي : حصل من كتبه ما صنف منها كتبه، قال

  .فصده، قد أعطي مبضعاً مسموماً ليفصد به غريه، فغلط، ففصده فقتله

نسان طريقاً فيسلكه غريه، وما قصر اخلطيب على وقد يضع اإل: قال ابن اجلوزي عند مساع هذه احلكاية
كل حال، وكان حريصاً على علم احلديث، كان ميشي يف الطريق ويف يده جزء يطالعه، وكان حسن 

  .القراءة، فصيح اللهجة، عارفاً باألدب، يقول الشعر احلسن

  :  من شعره قوله- من خطه -ونقلت : قال ابن اجلوزي

 بها وال ذكر المغاني وقفت  ما شجاني رسم دار لعمرك

 تذكري عهد الغواني ألجل  أثر الخيام أراق دمعي وال

 وال عاصيته فثنى عناني  ملك الهوى يوماً فؤادي وال

 يلقون من ذل الهوان وما  فعاله بذوي التصابي رأيت

 في الناس ال يحصى وعان؟ له  أطمعه في وكم قتيل فلم

 الغيب مأمون اللسان سليم  أخاً صحيح الود محضاً طلبت

 نفاقاً في التباعد والتداني  أعرف من اإلخوان إال فلم

 صوراً تروق بال معاني ترى  دهرنا ال خير فيه وعالم
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 سوى فالن أو فالن أقول  جميعهم هذا فما إن ووصف

  على ما ناب من صرف الزمان  لم أجد حراً يواتي ولما

 ما منه دهانيأجزع ل ولم  تكرماً لقراع دهري صبرت

 أقول لها أال كفي كفاني  أك في الشدائد مستكيناً ولم

 الجأش مجتمع الجنان ربيط  صليب العود عود ولكني

 بغير سيفي أو سناني يجيء  النفس ال أختار رزقاً أبي

 من المذلة في الجنان ألذ  في لظى باغيه يشوى لعز

  العوانلها رحا الحرب أدار  طلب المعالي وابتغاها ومن

    

  : ومن شعره أيضاً

 للذة وقت عجلت فرحاً وال  تغبطن أخا الدنيا بزخرفها ال

 بين للخلق قد وضحا وفعله  فالدهر أسرع شيء في تقلبه

 تقلد سيفاً من به ذبحا وكم  شارب عسالً فيه منيته كم

بنا ملا رأوا من ميله إىل وكان اخلطيب قدمياً على مذهب أمحد بن حنبل، فمال عنه أصحا: قال أبو الفرج
املبتدعة وآذوه، فانتقل إىل مذهب الشافعي، وتعصب يف تصانيفه عليهم، فرمز إىل ذمهم، فصرح بقدر ما 

تاج الفقهاء، فلم يذكر أمحد : سيد احملدثني، ويف ترمجة الشافعي: أمكنه، فقال يف ترمجة أمحد بن حنبل
إن قلنا لفظنا . تعمل ذا الصيب" إيش: "ال عن أمحدبالفقه، وقال يف ترمجة حسني الكرابيسي، إنه ق

فقدح فيهم مبا : بالقرآن خملوق، قال بدعة، وإن قلنا غري خملوق، قال بدعة، مث التفت إىل أصحاب أمحد
أمكن، وله دسائس يف ذمهم عجيبة، وذكر شيئاً مما زعم أبو الفرج أنه قدح يف احلنابلة، وتأول له، مث 

مسعت إمساعيل بن أيب الفضل : ة، طاهر بن حممد بن طاهر املقدسي عن أبيه، قالأنبأنا أبو زرع: قال
ثالثة من احلفاظ ال أحبهم، لشدة تعصبهم وقلة : القومسي، وكان من أهل املعرفة باحلديث يقول

وصدق إمساعيل، : قال أبو الفرج. إنصافهم، احلاكم أبو عبد اهللا، وأبو نعيم األصبهاين، وأبو بكر اخلطيب
كان من أهل املعرفة، فإن احلاكم كان متشيعاً ظاهر التشيع، واآلخران كانا يتعصبان للمتكلمني و

وما يليق هذا بأصحاب احلديث، ألن احلديث جاء يف ذم الكالم، وقد أكد الشافعي يف : قال. واألشاعرة
للخطيب شيء وكان : هذا، حىت قال رأيي يف أصحاب الكالم، أن حيملوا على البغال ويطاف م قال
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إين إذا مت، كان مايل لبيت املال، وأنا أستأذن أن أفرقه على من : من املال، فكتب إىل القائم بأمر اهللا
شئت، فأذن له، ففرقه على أصحاب احلديث، وكان مائيت دينار، ووقف كتبه على املسلمني، وسلمها 

 فاحترقت يف داره، ووصى اخلطيب إىل أيب الفضل، بن خريون، فكان يعزها، مث صارت إىل ابنه الفضل،
  .أن يتصدق جبميع ما لعيه من الثياب

هل كان أبو بكر اخلطيب : سألت أبا القاسم هبة اهللا بن عبد الوارث الشريازي، قلت: قال ابن طاهر
ال، كنا إذا سألناه عن شيء أجابنا بعد أيام، وإن أحلحنا عليه غضب، : كتصانيفه يف احلفظ؟ فقال

  .ة وحشةوكانت له بادر

  .وأما تصانيفه فمصنوعة مهذبة، ومل يكن حفظه على قدر تصانيفه

مسع مجيع كتاب : وذكر أبو سعد السمعاين، يف ترمجة عبد الرمحن بن حممد، بن عبد الواحد القزاز، قال
: تاريخ مدينة السالم، من مصنفه أيب بكر اخلطيب احلافظ، إال اجلزأين السادس، والثالثني، فإنه قال

ت والديت، واشتغلت بدفنها والصالة عليها، ففاتين هذان اجلزآن، وما أعيدا يل، ألن اخلطيب كان قد توفي
  .شرط يف االبتداء، أال يعاد الفوت ألحد، فبقيا غري مسموعني

ملا رجعت إىل خراسان، حصل يل تاريخ اخلطيب، خبط شجاع بن فارس، الذهلي األصل، : قال السمعاين
:  غالب، حممد بن عبد الواحد القزاز، وعلى وجه كل واحد من األجزاء مكتوبالذي كتبه خبطه أليب

مساع أليب غالب، والبنه أيب منصور عبد الرمحن، وألخيه عبد احملسن، إال هذين اجلزأين، السادس، 
وشجاع أعرف الناس، فيكون . إجازة أليب غالب، وابنه أيب منصور: والثالثني، فإنه كتب على وجهيهما

ونقلت من خط أيب سعد السمعاين، ومنتخبه ملعجم شيوخ . ه اجلزءان املذكوران، ال جزء واحدقد فات
ومنهم أبو بكر، أمحد بن علي، بن ثابت اخلطيب، خيطب يف بعض : عبد العزيز، بن حممد النخشيب، قال

ه يف بعض قرى بغداد، حافظ فهم، ولكنه كان يتهم بشرب اخلمر، كنت كلما لقيته بدأين بالسالم، فلقيت
لقيت أبا بكر : األيام فلم يسلم علي، ولقيته شبه املتغري، فلما جاز عين حلقين بعض أصحابنا، وقال يل

قد لقيته متغرياً، واستنكرت حاله، ومل أعلم أنه سكران، ولعله قد تاب، إن : اخلطيب سكران، فقلت له
  .شاء اهللا

    

 هذا، إال النخشيب، مع أين حلقت مجاعة كثرية من - رمحه اهللا -ومل يذكر عن اخلطيب : قال السمعاين
واخلطيب يف درجة القدماء من احلفاظ، واألئمة الكبار، كيحىي بن معني، وعلي : وقال يف املذيل. أصحابه

وكان عالمة العصر، اكتسى به هذا الشأن غضارة، وجة . بن املديين، وأمحد بن أيب خيثمة، وطبقتهم
اً، نبيالً خطرياً، ثقة صدوقاً، متحرياً، حجة فيما يصنفه ويقوله، وينقله وجيمعه، ونضارة، وكان مهيباً وقور



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  248  

وكان يف درجة الكمال، والرتبة . حسن النقل واخلط، كثري الشكل والضبط، قارئاً للحديث، فصيحاً
رمحه اهللا  -العليا، خلقاً وخلقاً، وهيئة ومنظراً، انتهى إليه معرفة علم احلديث وحفظه، وختم به احلفاظ، 

ومسعت : مث إنه قال.  بدأ بسماع احلديث سنة ثالث وأربعمائة، وقد بلغ إحدى عشرة سنة من عمره-
دخل بعض األكابر جامع دمشق أو صور، ورأى حلقة عظيمة للخطيب، والس : بعض ماشيخي يقول

 القعود يف جامع :غاص، يسمعون منه احلديث، فصعد إىل جانبه، وكأنه استكثر اجلمع، فقال له اخلطيب
ومسعت أبا الفتح مسعود بن حممد، بن أمحد أيب نصر، : قال. املنصور مع نفر يسري، أحب إيل من هذا

كنت يف جامع صور عند :  يقول- يعرف بابن أيب ليلى -مسعت عمر النسوي : اخلطيب مبرو يقول
وذكر بعض احملتشمني من  -فالن : اخلطيب، فدخل عليه بعض العلوية، ويف كمه دنانري، وقال للخطيب

ال حاجة يل فيه، وقطب : هذا تصرفه يف بعض مهماتك، فقال اخلطيب:  يسلم عليك ويقول-أهل صور 
كأنك : قل له يصرفه إىل من يريد، فقال العلوي: فتصرفه إىل بعض أصحابك، قال: وجهه، فقال العلوي

هذه ثالمثائة دينار، فقام اخلطيب : التستقله، ونفض كمه على سجادة اخلطيب، وطرح الدنانري عليها، وق
  .حممر الوجه، وأخذ السجادة، ونفض الدنانري على األرض، وخرج من املسجد

ما أنسى عز خروج اخلطيب، وذل ذلك العلوي، وهو قاعد على األرض، يلتقط : قال الفضل بن أيب ليلى
  .الدنانري من شقق احلصر، وجيمعها

حدثت ويل عشرون سنة، حني قدمت من البصرة، كتب عين : وحدث بإسناد رفعه إىل اخلطيب، قال
شيخنا أبو القاسم األزهري، أشياء أدخلها يف تصانيفه، وسألين فقرأا عليه، وذلك يف سنة اثنيت عشرة 

كان أبو بكر اخلطيب من ذوي املروآت : ذكر أبو الفضل ناصر السالمي قال: وحدث قال. وأربعمائة
ملا دخلت دمشق يف سنة ست ومخسني، كان ا إذ : علي اخلطيب اللغوي قالحدثين أبو زكريا حيىي بن 

ذاك اإلمام أبو بكر احلافظ، وكانت له حلقة كبرية جيتمعون يف بكرة كل يوم، فيقرأ هلم، وكنت أقرأ 
أنت : عليه الكتب األدبية املسموعة له، فكان إذا مر يف كتابه شيء حيتاج إىل إصالح يصلحه، ويقول

:  الرواية، وأنا أريد منك الدراية، وكنت أسكن منارة اجلامع، فصعد إيل يوماً وسط النهار، وقالتريد مين

اهلدية : أحببت أن أزورك يف بيتك، وقعد عندي، وحتدثنا ساعة، مث أخرج قرطاساً فيه شيء، وقال
سة دنانري مستحبة، وأسألك أن تشتري به األقالم، وض، ففتحت القرطاس بعد خروجه، فإذا فيه مخ

صحاح مصرية، مث إنه مرة ثانية، صعد ومحل إيل ذهباً، وقال يل تشتري به كاغداً، وكان حنواً من األول 
وكان إذا قرأ احلديث يف جامع دمشق، يسمع صوته يف آخر اجلامع، وكان يقرأ مع هذا : أو أكثر، قال

  .صحيحاً

  : ألصبهاين، ميدح مؤلفات اخلطيبوقال أبو طاهر أمحد بن حممد، بن أمحد، السلفي احلافظ، ا
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  ألذ من الصبا الغصن الرطيب  ابن ثابت الخطيب تصانيف

 تركها رأس الذنوب رياضاً  إذ حواها من رواها تراها

 الحافظ الفطن األريب بقلب  حسن ما قد صاغ منها ويأخذ

 كتبه أم أي طيب؟؟ يوازي  راحة ونعيم عيش فأية

سبب :  مسعت أبا القاسم مكي بن عبد السالم الرميلي كان يقولوحدث حممد بن طاهر املقدسي،
خروج أيب بكر اخلطيب من دمشق إىل صور، أنه كان خيتلف إليه صيب صبيح الوجه، وقد مساه مكي، 

وأنا نكبت عن ذكره، فتكلم الناس يف ذلك، وكان أمري البلدة رافضياً متعصباً، فبلغه القصة، فجعل ذلك 
     مر صاحب الشرطة أن يأخذه بالليل ويقتله، سبباً للفتك به، فأ

وكان صاحب الشرطة من أهل السنة، فقصده صاحب الشرطة تلك الليلة مع مجاعة من أصحابه، ومل 
قد أمرت بكذا وكذا، وال أجد لك حيلة، إال أين أعرب بك على : ميكنه أن خيالف األمر، فأخذه وقال له

 حاذيت الباب فادخل الدار، فإين أرجع إىل األمري، وأخربه دار الشريف، بن أيب احلسن العلوي، فإذا
بالقصة، ففعل ذلك، ودخل دار الشريف، وذهب صاحب الشرطة إىل األمري، وأخربه اخلرب، فبعث األمري 

أيها األمري، أنت تعرف اعتقادي فيه، ويف أمثاله، ولكن ليس يف : إىل الشريف أن يبعث به، فقال الشريف
رجل مشهور بالعراق، وإن قتلته، قتل به مجاعة من الشيعة بالعراق، وخربت املشاهد، قتله مصلحة، هذا 

أرى أن خيرج من بلدك، فأمر بإخراجه، فخرج إىل صور، وبقي ا مدة، إىل أن : فما ترى؟ قال: قال
  .رجع إىل بغداد، فأقام ا إىل أن مات

  : ومن شعر اخلطيب أيضاً

   الدهور عن اإلسهاب في الغزلكر  قد شاب رأسي وقلبي ما يغيره

 قوالً صحيحاً صادق المثل فقال  زماناً طويالً ظلت أعذله وكم

 الصب طول السقم والعلل ويورث  الهوى يترك األلباب حائرة حكم

 األذن أن تصغي إلى العذل ويمنع  الشيء يعمي عن مقابحه وحبك

 همي وال شغليفما ذاك من  جهدي  أسمع العذل في ترك الصبا أبداً ال

 كذب قول بال عمل فحبه  ادعى الحب لم تظهر دالئله من

  : وله أيضاً

 من الخلق طرا ذلك القمر حسبي  تغيب الخلق عن عيني سوى قمر



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  250  

  وحاز روحي ومالي عنه مصطبر  في فؤادي قد تملكه محله

 الحظ منها للورى النظر وغاية  أقرب منه في تناولها فالشمس

 من خاطري في خده أثر فصار  وماً مخالسةأردت تقبيله ي

 وراجع الفكر فيه أنه بشر  وكم حليم رآه ظنه ملكاً

أنشدين من لفظه الشيخ أبو العز، أمحد بن عبد اهللا كادش، عن اخلطيب، : قال عبد اخلالق بن يوسف
  : هي يف أيب منصور بن النفور: وقال

  !! من فيهوالدر يضحك والمرجان  تشبهه والبدر يحكيه الشمس

 عن ضياء البدر يغنيه فوجهه  سرى وظالم الليل معتكر ومن

 وبقي للخلق باقيه لنفسه  له الحسن حتى حاز أحسنه روي

 يقصر عن فحوى معانيه والوحى  فالعقل يعجز عن تحديد غايته

 مطيعة األمر منه ليس تعصيه  القلوب فتأتيه مسارعة يدعو

 الغضب المقرون بالتيه ظهروأ  سألته زروة يوماً فأعجزني

 الفلك األعلى وما فيه تناول  لي دون ما تبغي وتطلبه وقال

 أصبحت أعلم أني من محبيه  رضيت يا معشر العشاق منه بأن

 يميته بالهوى منه ويحييه  يكون فؤادي في يديه لكي وأن

  : وله أيضاً

 لمحبه ذنب جناه وما  عاتب في كل حال بنفسي

 مثله لي ما رعاه ذماماً  عيت منهعهوده ور حفظت

 لي خاطر بهوى سواه جرى  حرمت وصاله إن كنت يوماً

  خروج الروح في طلبي رضاه  تلفي رضاه لهان عند ولو

  : وله أيضاً

  وذو الحزم فيه ليس يصحو من السكر  الهوى يربي على نشوة الخمر خمار

 لجمريوفي على لهب ا وأبرده  في األحشاء حر أقله وللحب

 بأحوال المحبين ذو خبر عليم  يأيها الناس أنني أخبركم
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 يفضي إلى مسلك وعر ولكنه  الهوى سهل يسير سلوكه سبيل

 سعد الوصل أو شقوة الهجر لحرفين  وترجع أوصاف الهوى ونعوته

  : وله أيضاً

  رمت بسهام البين في غرض الوصل  اهللا أشكو من زماني حوادثاً إلى

 قتلتني كان أجمل بالفعل ولو  بي ولم أقض منيتيبها قل أصابت

 فرقة األحباب شراً من القتل تجد  قتل وفرقة" متى ما تماثل بين"

    

كتب معي أبو بكر الربقاين إىل أيب نعيم األصبهاين احلافظ كتاباً يقول يف فصل : قال أبو بكر اخلطيب
 - أيده اهللا وسلمه -كر أ؛مد بن علي، بن ثابت، وقد نفذ إىل ما عندك عمداً متعمداً، أخونا أبو ب: منه

ليقتبس من علومك، ويستفيد من حديثك، وهو حبمد اهللا، من له يف هذا الشأن سابقة حسنة، وقدم ثابة، 
وفهم حسن وقد رحل فيه ويف طلبه، وحصل له منه ما مل حيصل لكثري من أمثاله الطالبني له، وسيظهر 

 التورع والتحفظ، وصحة التحصيل، ما حيسن لديك موقعه، وجيمل لك منه عند االجتماع من ذلك مع
عندك مرتلته، وأنا أرجو إذا صحت منه لديك هذه الصفة، أن تلني له جانبك، وأن تتوفر له، وحتتمل منه 
ما عساه يورده، من تثقيل يف الالستكثار، أو زيادة يف االصطبار، فقدمياً محل السلف عن اخللف، ما رمبا 

فروا على املستحق منهم بالتخصيص، والتقدمي والتفضيل، ما مل ينله الكل منهم، وقال الرئيس ثقل، وتو
  : أبو اخلطاب بن اجلراح، ميدح اخلطيب

 الناس في تصنيفه الكتبا وأعجز  فاق الخطيب الورى صدقاً ومعرفة

 ونفى التدليس والكذبا بوضعه  الشريعة من غاو يدنسها حمى

 مخلصاً هللا محتسباً تاريخه  دعهامحاسن بغداد فأو جال

 الهوى، وأزال الشك والريبا عن  وقال في الناس بالقسطاس منزويا

 ركام يسح الواكف السربا جون  ثراك أبا بكر على ظمأ سقى

 تحقق وعد اهللا واقتربا إذا  ونلت فوزاً ورضواناً ومغفرة

 اشانيك باألوزار محتفب وباء  أحمد بن علي طبت مضطجعاً يا

: حدثين أبو حممد األكفاين، حدثين أبو القاسم، مكي بن عبد السالم املقدسي، قال: وقال أبو القاسم

مرض الشيخ أبو بكر اخلطيب ببغداد، يف نصف رمضان، إىل أن اشتد به احلال، يف ذي احلجة، وأيسنا 
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وجوه الرب، وعلى أهل منه، وأوصى إىل أيب الفضل بن خريون، ووقف كتبه على يده، وفرق مجيع ماله يف 
العلم واحلديث، وأخرجت جنازته من حجرة تلي املدرسة النظامية، من ر املعلى، وتبعه الفقهاء، واخللق 

: العظيم، ومرت اجلنازة على اجلسر، ومحلت إىل جامع املنصور، وكان بني يدي اجلنازة مجاعة ينادون

حديث رسول اهللا، وعربت اجلنازة بالكرخ، هذا الذي كان يذب عن رسول اهللا، هذا الذي كان حيفظ 
  .ومعها ذلك اخللق العظيم

  أحمد بن علي، ين قدامة، أبو المعالي

قاضي األنبار، أحد العلماء ذا الشأن، املعروفني املشهورين به، وله من الكتب كتاب يف علم القوايف، 
  .مات يف شوال، سنة ست ومثانني وأربعمائة. وكتاب يف النحو

  علي، بن عمر، بن سوار المقرئأحمد بن 

أبو طاهر، مات، فيما ذكره السمعاين، يف رابع شعبان، سنة ست وتسعني وأربعمائة، ودفن عند قرب 
أظن أن مولد ابن سوار يف سنة ست عشرة : وقال ابن ناصر أبو الفضل: معروف الكرخي، قال

: سألت ابن سوار عن مولده، فقال: الومسعت أبا املعمر، املبارك بن أمحد األنصاري ق: وأربعمائة، قال

  .ولدت سنة اثنيت عشرة وأربعمائة

وهو والد شيخنا أيب الفوارس هبة اهللا، بن حممد، وكان ثقة أميناً، مقرئاً فاضالً، وكان حسن األخذ : قال
للقرآن العظيم، ختم عليه مجاعة كتاب اهللا، وكتب الكثري خبطه من احلديث، وصنف يف القرآن كتاب 

وأبا القاسم علي بن . تنري وغريه، مسع عبد الواحد بن رزمة، صاحب أيب سعيد السريايف يف النحواملس
وروى عنه عبد . احملسن التنوخي، وأبا طالب حممد بن حممد، بن إبراهيم، بن غيالن البزاز، وغريهم

  .الوهاب األمناطي، وحممد بن ناصر، احلافظان، وغريمها

وسألت عنه احلافظ بن ناصر، فأحسن الثناء . ثقة مأمون، فيه خري ودين: لوسألت عنه األمناطي فقا: قال
  .شيخ نبيل عامل ثبت، متقن رمحه اهللا: عليه، وقال

أنشدنا أبو نصر : أنشدين أبو احلسن علي بن حمجمد السمار: وأنشد السمعاين بإسناده إىل ابن سوار، قال
  : عبد العزيز ابن نباتة السعدي لنفسه

  وهل يشفي من الموت الدواء؟  ء إذا مرضنابالدوا نعلل

 ما يقدمه القضاء؟ يؤخر  الطبيب، وهل طبيب ونختار

 حركاتنا إال فناء وال  أنفاسنا إال حساب وما
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البغدادي الضرير : وذكره أبو علي احلسني بن حممد، بن فريو الصديف يف شيوخه، يذكر نسبه، مث قال
  .رب، فإن احملب بن النجار، أخربين أنه رأى خطه حتت الطباق متغرياًاملقرئ األديب، ولعله أضر على ك

هو شيخ فاضل يف : مسع الصديف منه كتابه املستنري، وكتابه يف املفردات، أفرد ما مجعه يف املستنري، وقال
  .احلنفية، مسع كثرياً، وحبس نفسه على القرآن

لغة، مذاكر، ثقة، فاضل، قرأ على أبوي علي واقف على ال: وذكره أبو بكر بن العريب يف شيوخه، فقال
  .وأيب احلسن بن فارس اخلياط، وأيب الفتح بن املقدر، وأيب الفتح بن شيطا، وغريهم. الشرمقاين والعطار

  أحمد بن علي، بن مخلد، البيادي األديب

 يف النظم أحد وجوه أفاضل النواحي، املشهورين باللهجة الفصيحة: أبو العباس، ذكره عبد الغافر فقال
  .والنثر، مسع األحاديث، وعين جبمعها

  أحمد بن علي، بن أبي جعفر، محمد

ابن أيب صاحل البيهقي، أبو جعفر املقرئ اللغوي، ويعرف ببو جعفرك، ومعىن هذه الكاف املزيدة ففي 
ويف تصغري " حسنك"ويف تصغري حسن " عليك"يقولون يف تصغري علي " التصغري"آخر االسم الفارسي 

مات فيما ذكره أبو سعد السمعاين يف مشيخة أبيه، يف سلخ شهر رمضان، . وما أشبهه" جعفرك"ر جعف
أخربين بذلك الشيخ اإلمام أبو املظفر عبد الرحيم ابن سعد السمعاين، عن . سنة أربع وأربعني ومخسمائة

  .والده، وأخربين أيضاً أن مولده يف حدود سنة سبعني وأربعمائة

 إماماً يف القراءة والتفسري، والنحو واللغة، صنف التصانيف يف ذلك، وانتشرت عنه يف كان: قال السمعاين
البالد وظهر له أصحاب جنباء، وخترج به خلق، وكان مالزماً لبيته ال خيرج منه إال يف أوقات الصالة، إىل 

للتعلم منه والتربك به، مسجد نيسابور، ألنه كان إمامه، وكان ال يزور أحداً، إمنا يقصده الناس إىل مرتله، 
مسع أبا نصر أمحد بن حممد، بن صاعد القاضي، وأبا احلسن علي بن احلسن، بن العباس، الصنديل الواعظ 

  .وذكر وفاته كما تقدم. وغريمها

أمحد بن علي : وذكر تاج الدين، حممود بن أيب املعايل احلواري، يف مقدمة كتاب ضالة األديب، قال
يف القراءات واألدب، حفظ كتاب الصحاح يف اللغة عن ظهر قلب، بعد ما قرأه على البيهقي، كان إماماً 

كتاب احمليط بلغات القرآن، كتاب : أيب الفضل أمحد بن حممد امليداين، وكتباً كثرية، وله مؤلفات، منها
بان، ينابيع اللغة، فيه صحاح اللغة من الشواهد، وضم إليه من ذيب اللغة والشامل أليب منصور اجل

واملقاييس البن فارس، قدراً صاحلاً من الفوائد والفرائد وهو كتاب صاحل، كبري احلجم، يقرب حجمه من 
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  .كتاب تاج املصادر، كتاب احمليط بعلم القرآن: الصحاح، وله أيضاً

  : وقال علي بن حممد، بن علي اجلويين، ميدح بو جعفرك ويذكر كتابه تاج املصادر، وقد راعى اللزوم

 موارد منها قد صفت ومصادر  جعفر يا من جعافر فضله أبا

 به ليث بخفان خادر وأنت  كتابك ذا غيل تأشب نبته

 ال تنهى إليها المصادر مصادر  لبست صدار الصبر، يا خير مصدر

 ونحو الري منها فبادروا إليها،  انتهوا: لرواة الفضل واألدب فقل

  غسانيأحمد بن علي، بن إبراهي، بن الزبير، ال

مات يف سنة اثنتني وستني ومخسمائة، على ما . األسواين املصري، يلقب بالرشيد، وكنيته أبو احلسني
نذكره، وكان كاتباً شاعراً، فقيها، حنوياً، لغوياً، ناشئاً، عروضياً، مؤرخاً، منطقياً، مهندساً، عارفاً 

  .بالطب، واملوسيقى، والنجوم، متفنناً

  : ضي أبو احلسن، أمحد بن علي ابن إبراهيم، الغساين األسواين لنفسه بالثغرأنشدين القا: قال السلفي

  علينا، ولم نحفل بجل أمورها  لدنيانا بما بخلت به سمحنا

 أذى آفاتها وشرورها وقينا  ليتنا لما حرمنا سرورها فيا

    

وهو من بيت كبري بالصعيد، وكان ابن الزبري هذا، من أفراد الدهر فضالً يف فنون كثرية من العلوم، : قال
من املمولني وويل النظر بثغر اإلسكندرية والدواوين السلطانية، بغري اختياره، وله تآليف ونظم ونثر، 
التحق فيها باألوائل ايدين، قتل ظلماً وعدواناً يف حمرم سنة اثنتني وستني ومخسمائة، وله تصانيف 

كتاب . تشتمل على علوم كثرية: عي وبلغة املدعيكتاب منية األمل: معروفة لغري أهل مصر، منها
كتاب جنان اجلنان، وروضة األذهان، يف أربع جملدات، يشتمل على شعر شعراء مصر، ومن . املقامات

كتاب رسائله حنو مخسني ورقة، . كتاب شفاء الغلة، يف مست القبلة. كتاب اهلدايا والطرف. طرأ عليهم
  .كتاب ديوان شعره، حنو مائة ورقة

ومولده بأسوان، وهي بلدة من صعيد مصر، وهاجر منها إىل مصر، فأقام ا، واتصل مبلوكها، ومدح 
وزراءها، وتقدم عندهم، وأنفذ إىل اليمن يف رسالة، مث قلد قضاءها وأحكامها، ولقب بقاضي قضاة 

فيها، وأجابه قوم، وملا استقرت ا داره، مست نفسه إىل رتبة اخلالفة، فسعى . اليمن، وداعي دعاة الزمن
" قل هو اهللا أحد، اهللا الصمد: "وسلم عليه ا، وضربت له السكة، وكان نقش السكة على الوجه الواحد

اإلمام األجمد، أبو احلسني أمحد، مث قبض عليه، وأنفذ مكبالً إىل قوص، فحكى من : وعلى الوجه اآلخر
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دو السلطان، أمحد بن الزبري، وهو مغطى هذا ع: أنه رأى رجالً ينادي بني يديه: حضر دخوله إليها
: الوجه، حىت وصل إىل دار اإلمارة، واألمري ا يومئذ طرخان سليط، وكان بينهما ذحول قدمية، فقال

احبسوه يف املطبخ، الذي كان يتواله قدمياً، وكان بان الزبري، قد توىل املطبخ، ويف بذلك يقول الشريف 
  : ن رزيكاألخفش، من أبيات خياطب الصاحل ب

 هذا لهذا أخا فيصبح  على الشيء أشكاه يولى

  فولى على المطبخ المطبخا  على المطبخ ابن الزبير أقام

 - يعين املهذب حسن بن الزبري، -ينبغي أن حتسن إىل الرجل، فإن أخاه، : فقال بعض احلاضرين لطرخان

  .قريب من قلب الصاحل، وال أستبعد أن يستعطفه عليه، فتقع يف خجل

فلم ميض على ذلك غري ليلة أو ليلتني، حىت ورد ساع من الصاحل بن رزيك، إىل طرخان بكتاب : قال
  .يأمره فيه بإطالقه، واإلحسان إليه، فأحضره طرخان من سجنه مكرماً

  .فلقد رأيته، وهو يزامحه يف رتبته وجملسه: قال احلاكي

ما حدثين به الشريف، أبو عبد اهللا، حممد بن أيب وكان السبب يف تقدمه يف الدولة املصرية يف أول أمره، 
أن أمحد بن الزبري، دخل إىل : حدثين زهر الدولة، حدثنا: حممد العزيز اإلدريسي، احلسين الصعيدي قال

مصر بعد مقتل الظافر، وجلوس الفائز، وعليه أطمار رثة، وطيلسان صوف، فحضر املأمت، وقد حضر 
  : على مراتبهم، فقام يف آخرهم، وأنشد قصيدته اليت أوهلاشعراء الدولة، فأنشدوا مراثيهم 

  هل سقيت بالمزن خمرا  للرياض تميل سكرا ما

  : إىل أن وصل إىل قوله

  ق، وكربالء بمصر أخرى؟  بالء بالعرا أفكر

فذرفت العيون، وعج القصر بالبكاء والعويل، وانثالت عليه العطايا من كل جانب، وعاد إىل مرتله مبال 
: افر، حصل له من األمراء واخلدم، وحظايا القصر، ومحل إليه من قبل الوزير مجلة من املال، وقيل لهو

  .لوال أنه العزاء واملأمت، جلاءتك اخللع

وكان على جاللته وفضله، ومرتلته من العلم والنسب، قبيح املنظر، أسود اجللدة، جهم الوجه، مسج : قال
  .وط، كخلقة الزنوج، قصرياًاخللقة، ذا شفة غليظة، وأنف مبس

    

كنت أنا والرشيد بن الزبري، والفقيه سليمان الديلمي، جنتمع : حدثين الشريف املذكور عن أبيه، قال
بالقاهرة يف مرتل واحد، فغاب عنا الرشيد، وطال انتظارنا له، وكان ذلك يف عنفوان شبابه، وإبان صباه، 
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ال تسألوا عما : ما أبطأ بك عنا؟ فتبسم وقال: ، فقلنا لهوهبوب صباه، فجاءنا، وقد مضى معظم النهار
مررت اليوم باملوضع الفالين، وإذا : البد من ذلك، فتمنع، وأحلحنا عليه، فقال: جرى علي اليوم، فقلنا

امرأة شابة، صبيحة الوجه، وضيئة املنظر، حسانة اخللق، ظريفة الشمائل، فلما رأتين، نظرت إيل نظر 
ه، فتومهت أنين وقعت منها مبوقع، ونسيت نفسي، وأشارت إيل بطرفها، فتبعتها وهي مطمع يل يف نفس

تدخل يف سكة وخترج من أخرى، حىت دخلت داراً، وأشارت إيل، فدخلت، ورفعت النقاب عن وجه 
يا ست الدار، فرتلت إليها طفلة، كأا فلقة قمر، وقالت : كالقمر يف ليلة متامه، مث صفقت بيديها منادية

 ال أعدمين اهللا -: إن رجعت تبولني يف الفراش، تركت سيدنا القاضي يأكلك، مث التفتت وقالت: اهل
  .، فخرجت وأنا خزيان خجالً، ال أهتدي إىل الطريق-إحسانه، بفضل سيدنا القاضي أدام اهللا عزه 

ألة يف اللغة، اجتمع ليلة عند الصاحل بن رزيك، هو ومجاعة من الفضالء، فألقى عليهم مس: وحدثين قال
ما سئلت قد عن مسألة إال وجدتين : فلم جيب عنها بالصواب سواه، فأعجب به الصاحل، فقال الرشيد

  : فقال ابن قادوس، وكان حاضراً. أتوقد فهماً

 وفقت كل الناس فهماً ت،  من نار خلق: قلت إن

  أطفاك حتى صرت فحما؟  صدقت، فما الذي :قلنا

إىل أسد الدين شريكوه عند دخوله إىل البالد، ومكاتبته له، واتصل ذلك بشاور فلميله : وأما سبب مقتله
وزير العاضد، فطلبه، فاختفى باإلسكندرية، واتفق التجاء امللك صالح الدين، يوسف بن أيوب إىل 
مقامه اإلسكندرية، وحماصرته ا، فخرج ابن الزبري راكباً متقلداً سيفاً، وقاتل بني يديه، ومل يزل معه مدة 

باإلسكندرية، إىل أن خرج منها فتزايد وجد شاور عليه، واشتد طلبه له، واتفق أن ظفر به، على صفة مل 
  .تتحقق لنا، فأمر بإشهاره على مجل، وعلى رأسه طرطور، ووراءه جلواز ينال منه

  : ينشدوأخربين الشريف اإلدريسي، عن الفضل بن أيب الفضل، أنه رآه على تلك احلال الشنيعة، وهو 

 تهين به الكرام فهاتها مما  إن كان عندك يا زمان بقية

مث جعل يهمهم شفتيه بالقرآن، وأمر به، بعد إشهاره مبصر والقاهرة، أن يصلب شنقاً، فلما وصل به إىل 
  .عجل عجل، فال رغبة للكرمي يف احلياة بعد هذه احلال، مث صلب: الشناقة، جعل يقول للمتويل ذلك منه

أن ابن الزبري دفن يف موضع : حدثين الثقة حجاج ابن املسبح األسواين: ريف املذكور قالحدثين الش
صله، فما مضت األيام والليايل، حىت قتل شاور، وسحب فاتفق أن حفر له ليدفن، فوجد الرشيد بن 

 له بقرافة الزبري يف احلفرة مدفوناً، فدفنا معاً يف موضع واحد، مث نقل كل واحد منهما بعد ذلك إىل تربة
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  .مصر القاهرة

  : ومن شعر الرشيد، قوله جييب أخاه املهذب عن قصيدته اليت أوهلا

  رحلوا، فال خلت المنازل منهم  ربع، أين ترى األحبة يمموا يا

  ونأوا فال سلت اجلوانح عنهم : ويروى

 وضياء نور الشمس ما ال يكتم  وقد كتموا الغداة مسيرهم وسروا،

 جفوني أي أرض يمموا روت  يق عن الحمىأرض العق وتبدلوا

 وفي قلب المتيم خيموا نزلوا،  العذيب، وإنما في مهجتي نزلوا

 الغرام، وسلموا من أسلموا نار  ما ضرهم، لو ودعوا من أودعوا

 أيمنوا، أو أنجدوا، أو أتهموا، أو  هم في الحشا إن أعرقوا أو أشأموا

 مزار فصفو عيشي معهمال بعد  وهم مجال الفكر من قلبي وإن

 ولكن التفرق أعظم عندي،  ما كان أعظم هجركم أحبابنا،

 ولكن سح بعدكم الدم جفني،  فال واهللا ما طرق الكرى غبتم،

 ال لقيتم ما قلتم هيهات،  أني صبور بعدكم وزعمتم

 الذين هم الذين هم هم :قلت  وإذا سئلت بمن أهيم صبابة

 السويدا، والسواد األكرم سطو  النازلين بمهجتي وبمقلتي

    

 حفظت العهد، لما خنتم أني  ذنب لي في البعد أعرفه سوى ال

 جرتم، وسهدت، لما نمتم ما  فأقمت، حين ظعنتم، وعدلت، لم

 ففيه نار شوق تضرم رفقاً،  صدورهم محرقاً قلبي بنار يا

 تنطفي إال بقرب منكم ال  فيه لهيب صبابة أسعرتم

 إذا ضن الغمام المرزم دمعي،  العذيب سقيتمساكني أرض  يا

 محفوظة، مذ غبتم وعهودكم  منازلكم وشط مزاركم بعدت

 في مهجتي فتحكموا حكمتهم  ال لوم لألحباب فيما قد جنوا

 حفظ الوداد المسلم فلطالما  قلبي أعمروه بذكركم أحباب
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 بعض ما يلقى الفؤاد المغرم عن  واستخبروا ريح الصبا تخبركم

 وال سبب لمن نتظلم؟ جرم  تظلمونا قادرين، وما لنا كم

 وقطعتم، وهجرتم ونأيتم،  وبعدتم، وظلمتم ورحلتم،

 عن البيت الحرام المحرم؟ يسلو  هيهات ال أسلوكم أبداً، وهل

 أسباب الهوى، إذ خنتم وحفظت  الذي واصلت، حين قطعتم وأنا

 هر، لما ملتمومال الد ظلماً،  جار الزمان علي، لما جرتم

   هدف يمر بجانبيه األسهم  وغدوت بعد فراقكم، وكأنني

 الصديق بها وقل الدرهم قل  ونزلت مقهور الفؤاد ببلدة

 بها فكر اللبيب ويبهم يصدى  معشر خلقوا شخوص بهائم في

 يعلموا، أو خوطبوا لم يفهموا لم  كورموا لم يكرموا، أو علموا إن

 يعرف في كثير منهم إحسان  ال التنفق اآلداب عندهم و ال

 الكالم فيقدموا ويقدموا هجر  عن المعروف حتى يسمعوا صم

 لهم، ويفك أسري منهم زهدي  يغني عنهم، ويزيد في فاهللا

  أحمد بن علي الصفار، الخوارزمي أبو الفضل

طيفة، ورسائل كان من فضالء خوارزم، وبلغائهم، وكتام، وله أشعار مونقة ل: قال حممد بن أرسالن
لبقة خفيفة، مجع رسائله أبو حفص، عمر بن احلسن، بن املظفر األدييب، وجعلها على مخسة عشر باباً، 

وبعد، فإين رغبت يف مطالعة رسائل، تكون إىل التخريج يف الرباعة وسائل، مث تقلبت : وذكر يف أول مجعه
ان أهل الزمان، من غرر أيب الفضل وتطلبت، فلم أر أعذب يف السمع، وأعلق بالطبع، وأجرى يف ميد

 من احملبة املشتبكة اسشتباك الرحم، اجلارية - رمحه اهللا -الصفاري، مث ذكرت ما كان بينه وبني والدي 
يف عروقها جمرى الدم، واألخوة الصافية من الكدر، الباقية على الغري، فاقترحت عليه أن يلقي إيل ما 

أجابين إىل ملتمسي، فدونت ما ألقاه إيل من إنشائه، وأحلقت به ما حصل لديه، من رقاعه الصادرة إليه، ف
كتب عن أيب سعيد، سهل بن أمحد السهلي، إىل : وجدته عند غريه من أودائه، وهذا أمنوذج من كالمه

     : عميد امللك أيب نصر الكندري، حني أض ولده إىل حضرته

رق والئه، متصرف يف شكر سوابق آالئه، حامد هللا  وأنا معترف ب- أطال اهللا بقاء الشيخ السيد -كتايب 
تعاىل على تظاهر أسباب عزه وعالئه، ومل أزل منذ حرمت التشرف خبدمته، أنطوي على مبايعته، وأتلظى 
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شوقاً أىل التسعد خبدمة حضرته، اليت هي جممع الوفود، ومطلع اجلود، وعصره احملمود، وأمتىن على اهللا 
ابه الرحب، ومشرعه العذب، ومىت تذكرت تلك األيام، اليت كانت تسعفين تعاىل حاالً تدنيين من جن

بالتمكن من خدمته، اليت هي مادة اجلمال، وغاية اآلمال، انثنيت حبسرة مرة، وانطويت على غصة 
مستمرة، وكم كاتبت شريف حضرته، الزالت حمسودة مأنوسة، فلم أؤهل جلواب، ومل أشرف خبطاب، 

املعاودة، جرياً على طريقة األصاغر، يف مراعاة حشمة األكابر، ولو جريت يف فأمسكت عن العادة يف 
مكاتبة حضرته على حكم االعتقاد، والنية اخلالصة يف الوداد، ألكثرت، حىت أضجرت، وهو حبمد اهللا 
أحسن أخالقاً، وأوفر يف الكرم واد خالقاً، من أن يرى عن قدماء خدمه متجافياً، وخلواص أصاغره 

ياً، ولو كان رحيلي ممكناً، الستعملت يف اخلدمة قدمي، دون قلمي، وحني عجزت عن ذلك، ملا أنا جاف
مدفوع إليه من اختالل احلال، وتضاعف االعتالل، أضت ولدي أبا احلسني خادمه، وابن خادمه، نائباً 

زال موالنا منيع عين يف إقامة رسم حضرته، اليت من فاز ا، فقد فاز وسعد، وعال جنمه وصعد، فال 
األركان، رفيع القدر وال مكان، سابغ القدرة واإلسكان، حمروس العز والسلطان، تدين املقادير ألحكامه، 

  .وجتري السعود حتت راياته وأعالمه، آمني، إن شاء اهللا

  أحمد بن علي، بن المعمر، بن محمد المعمر بن أحمد، بن محمد

بيد اهللا، بن احلسني ابن علي، بن احلسني، بن علي، بن أيب طالب، ابن حممد، بن عبيد اهللا، بن علي، بن ع
أبو عبد اهللا، النقيب الطاهر، نقيب نقباء الطالبيني، ابن النقيب الطاهر أيب الغنائم، أديب، فاضل، شاعر 
منشئ، له رسائل مدونة حسنة، مرغوب فيها، يتناوهلا الناس يف جملدين، وكان من ذوي اهليئات واملرتلة 

طرية، اليت ال جيحدها أحد، وكان فيه كيس وحمبة ألهل العلم، وبينه وبني حممد بن احلسن، بن محدون اخل
مكاتبات، كتبناها يف ترمجته، وكان وقوراً، عاقالً جداً، توىل النقابة بعد أبيه، يف سنة ثالثني ومخسمائة، 

قد :  مجادى اآلخرة، فيكونومل يزل على ذلك إىل أن مات، يف سنة تسع وستني ومخسمائة تاسع عشر
توىل النقابة تسعاً وثالثني سنة، وبداره باحلرمي الطاهري كانت وفاته، وصلى عليه مجع كثري، وتقدم يف 

الصالة عليه شيخ الشيوخ، أبو القاسم عبد الرحيم، بن إمساعيل النيسابوري، بوصية منه بذلك، بعد 
يني، ودفن بداره املذكورة، مث نقل بعد ذلك إىل مشاجرة جرت بينه وبني قثم بن طلحة، نقيب اهلامش

املدائن، فدفن باجلانب الغريب منها، يف مشهد أوالد احلسني بن علي، عليه السالم، وكان قد مسع احلديث 
من أيب احلسني بن املبارك، ابن عبد اجلبار الصرييف، وأيب احلسن علي بن حممد ابن العالف، وأيب الغنائم 

مسع منه أبو الفضل، أمحد بن صاحل، بن شافع، وأبو . يب، وغريهم، وحدث عنهمحممد بن علي الزين
وله . إسحاق، إبراهيم بن حممود، بن الشعار، والشريف أبو احلسن، علي بن أمحد اليزيدي، وغريهم
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كتاب ذيله على منثور املنظوم البن خلف الثريماين، وكتاب آخر مثله يف إنشائه، وكانت حرمته يف األيام 
مث مرض مرضة شارف فيها التلف، فوىل . قتفوية وأمره مل ير أحد من النقباء مثلهما، مقدرة وبسطةامل

ولده األسن النقابة موضعه، مث أفاق من مرضه، واستمر ولده على النقابة، حىت عزل عنها، ومات ولده 
  .اب جرت من العلوينييف سنة ثالث ومخسني، ومل تعد مرتلته إىل ما كانت عليه يف أيام املستنجد، ألسب

  أحمد بن علوية، األصبهاني الكرماني

كان صاحب لغة، يتعاطى التأديب، ويقول الشعر اجليد، وكان من أصحاب أيب علي لغذة، : قال محزة
مث رفض صناعة التأديب، وصار يف ندماء أمحد بن عبد العزيز، ودلف بن أيب دلف العجلي، وله رسائل 

أمحد بن سعد، يف كتابه املصنف يف الرسائل، لوه مثانية كتب يف الدعاء من خمتارة، فدوا أبو احلسن 
  : إنشائه، ورسالة يف الشيب والخضاب، وله شعر جيد كثري، منه يف أمحد ابن عبد العزيز العجلي

 كأن عليه الوحي قد نزال حتى  مآخير ما يبدو أوائله يرى

 ته جداليحيد وإن أبرم وال  ركن من العلم ال يهفو لمحفظة

    

 وال خيف منه نقض ما فتال ريب  مضى العزم لم ينكث عزيمته إذا

  من جحرها ويحط األعصم الوعال  يخرج الحية الصماء مطرقة بل

  : وله فيه

 كرماً عن ذنبه ال تكرما عفا  إذا ما جنى الجاني عليه جناية

 برئ القوم لو كان مذنبا يود  رفقاً يكاد لبسطه ويوسعه

  : جو زامراً امسه محدانوله يه

 يا سادتي من زامر زاني حذار  يا قوم من حمدان وانتبهوا حذار

 بصاحب دار أو بضيفان بدا  يبالي إذا ما دب مغتلما فما

 النساء بمزمار له ثاني ألهى  يلهى الرجال بمزمار فإن سكروا

  : ومن شعره

 للغناء مع الحديث نظام ما  الغناء تسمع ومدام حكم

  إن الحديث مع الغناء حرام  أنني قاض قضيت قضيةلو 

  : وله وأنشدنيها يف سنة عشر وثالمثائة، وله مثان وتسعون سنة: قال محزة
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 تنقضي من بعدها ندم ولذة  مغبة من أثرى بها عدم دنيا

 تزودهم منها التقى غنم وفي  المنون ألهل اللب معتبر وفي

 له غير ما قد خطه القلم اوم  والمرء يسعى لفضل الرزق مجتهداً

 يعلم منه غير ما علموا واهللا  خاشع في عيون الناس منظره كم

  : وقال بعد أن أتت عليه مائة: قال

 إلى ضحضاح غايته عمري وأفضى  حتى الدهر من بعد استقامته ظهري

  ومن ذا الذي يبقى سليماً على الدهر؟  ودب البلى في كل عضو ومفصل

علوية قصيدة، على ألف قافية، شيعية، عرضت على أيب حامت السجستاين، فأعجب ا، وألمحد بن : قال
  : يأهل البصرة، غلبكم أهل أصبهان، وأول هذه القصيدة: وقال

  ومن ذا الذي يبقى سليماً على الدهر؟  ودب البلى في كل عضو ومفصل

 حامت السجستاين، فأعجب ا، وألمحد بن علوية قصيدة، على ألف قافية، شيعية، عرضت على أيب: قال
  : يأهل البصرة، غلبكم أهل أصبهان، وأول هذه القصيدة: وقال

  عبرى اللحاظ سقيمة األجفان  بال عينك ثرة اإلنسان ما

وقال أمحد بن علوية يهجو املوفق، ملا أنفذ األصبغ رسوالً إىل أمحد بن عبد العزيز العجلي، يأمره بإنفاذ 
  : قطعة من جيشه

 بأمر ال أبالك معضل وأتى  رسالته وأولص كتبه أدى

  وابعث بعسكرك الخميس الجحفل  اطرح ملك اصبهان وعزها قال

 الرسول ببظر أم المرسل عض  أن جوابه وخطابه فعلمت

  أحمد بن عمر، البصري النحوي

مد بن املعلى روى عن أيب بشر، عن أيب املفرح األنصاري، عن ابن السكيت، وروى عنه أبو عبد اهللا، حم
  .ابن عبد اهللا األزدي

  أحمد بن عمران، بن سالمة األلهاني، أبو عبد اهللا النحوي

كان حنوياً : يعرف باألخفش، قدمي، ذكره أبو بكر الصويل، يف الكتاب الذي ألفه يف شعراء مصر، فقال
وس، وأخرجه إىل لغوياً، وأصله من الشام، وتأدب بالعراق، فلما قدم مصر، أكرمه إسحاق بن عبد القد

  : طربية، فأدب ولده، وله أشعار كثرية يف أهل البيت، عليهم السالم، منها
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  الطيبين األكرمين الطينه  إن بني فاطمة الميمونة

  كلهم كالروضة المهتونه  في السنة الملعونه ربيعنا

ران، قال اهليثم بن قال يل أمحد بن عم: حدثين جعفر بن أمحد قال: وحدثين علي بن سراج قال: قال
نعم، هم عرس اجلن، يسمع به وال يرى، ما : أنا من أهلان، أخي مهدان، قلت: عدي، ممن أنت؟ قلت
  : وكان األهلاين قد نزل على رعل حي من بين سليم فلم يقروه، فقال: رأيت أهلانيا قبلك، قال

 وكان قراها عندهم علسي رعالً  بغلتي واألرض معشبة تضيفت

 بأيدي أعبد عبس وواقفات  أسود الغاب ضاريةك وأكلباً

  وما ترى في سواد الحي من قبس  أرغد واأليام فاضلة والعام

 إلى ذي السوءة الشرس ويأنسون  من الضيف الملم بهم يستوحشون

  : وله ميدح جعفر بن جدلة

 فمال الفتى جعفر خاسر  إذا استسلم المال عند الهذيل

 الحسام له حاضر فإن  ضن جازره بالمدى وإن

  أحمد بن فارس، بن زكريا اللغوي

    

وقال قبل : أمحد بن زكريا، بن فارس، وال يعاج به، مات سنة تسع وستني وثالمثائة: وقال ابن اجلوزي
  : وفاته بيومني

 وبي وبإعالني وإسراري علماً  رب إن ذنوبي قد أحطت بها يا

  ي وإقراريفهب ذنوبي لتوحيد  أنا الموحد لكني المقر بها

أن ابن فارس مات يف حدود سنة ستني وثالمثائة، وكل منهما ال اعتبار به، ألين : ووجد خبط احلميدي
تصنيفه، وقد كتبه يف سنة إحدى وتسعني وثالمثائة، وذكره " الفصيح"وجدت خط كفه على كتاب 

أخذ أمحد بن : قال غريهأصله من قزوين، و: احلافظ السلفي، يف شرح مقدمة معامل السنن للخطايب فقال
فارس على أيب بكر، أمحد بن احلسن اخلطيب، راوية ثعلب، وأيب احلسن، علي بن إبراهيم القطان، وأيب 

عبد اهللا، أمحد بن طاهر املنجم، وعلي بن عبد العزيز املكي، وأيب عبيد، وأيب القاسم سليمان بن أمحد 
  .بد اهللا أمحد بن طاهر، وال رأى هو مثل نفسهما رأيت مثل ابن ع: الطرباين، وكان ابن فارس يقول

وكان ابن فارس قد محل إىل الري بأجرة، ليقرأ عليه جمد الدولة، أبو طالب بن فخر الدولة، علي بن ركن 
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  .الدولة، بن أيب احلسن بويه الديلمي صاحب الري، فأقام ا قاطناً

و احلسني، ممن رزق حسن التصنيف وأمن شيخنا أب: وكان الصاحب ابن عباد يكرمه، ويتتلمذ له، ويقول
فيه من التصحيف، وكان كرمياً جواداً، ال يبقي شيئاً، ورمبا سئل فوهب ثياب جسمه، وفرش بيته، وكان 

دخليت احلمية هلذا البلد، يعين الري، كيف ال يكون فيه رجل على : فقيهاً شافعياً، فصار مالكياً، وقال
كتاب امل، وكتاب متخري : ى مجيع األلسنة وله من التصانيفمذهب هذا الرجل؟ املقبول القول عل

األلفاظ، كتاب فقه اللغة، كتاب غريب إعراب القرآن، كتاب تفسري أمساء النيب عليه الصالة والسالم، 
كتاب مقدمة كتاب دار العرب، كتاب حلية الفقهاء، كتاب العرق، كتاب مقدمة الفرائض، كتاب 

 رسالة الزهري إىل عبد امللك بن مروان، كتاب احلجر، كتاب سرية النيب ذخائر الكلمات، كتاب شرح
صلى اهللا عليه وسلم، كتاب صغري احلجم، كتاب الليل والنهار، كتاب العم واخلال، كتاب أصول الفقه، 
كتاب أخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم، كتاب الصاحيب، صنفه خلزانة الصاحب، كتاب جامع التأويل 

القرآن، أربع جملدات، كتاب الثياب واحللي، كتاب خلق اإلنسان، كتاب احلماسة احملدثة، يف تفسري 
  .كتاب مقاييس اللغة، وهو كتاب جليل مل يصنف مثله، كتاب كفاية املتعلمني يف اختالف النحويني

حججت فلقيت ناساً من هذيل، فجاريتهم ذكر شعرائهم، فما : مسعت أيب يقول: وحدث ابن فارس
  :  أحداً منهم، ولكين رأيت أمثل اجلماعة رجالً فصيحاً وأنشدينعرفوا

 اليعمالت على وجاها وحث  لم نحظ في أرض فدعها إذا

 صفرت يمينك من جداها إذا  يغررك حظ أخيك فيها وال

 وخاللدار تنعى من بكاها  ونفسك فز بها إن خفت ضيماً

 بواجد نفساً سواها ولست  واجد أرضاً بأرض فإنك

  : من شعر ابن فارسو

 حاجة ويفوت حاج تقضى  كيف أنت؟ فقلت خير وقالوا

 يوماً يكون لها انفراج عسى  ازدحمت هموم القلب قلنا إذا

  دفاتر لي ومعشوقي السراج  هرتي وسرور قلبي نديمي

  : ومن شعره يف مهذان

  سوى ذا وفي األحشاء نار تضرم  همذان الغيث لست بقائل سقى

 بها نسيان ما كنت أعلم أفدت  أصفي الدعاء لبلدةلي ال  وما



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  264  

 وما في جوف بيتي درهم مدين  الذي أحسنته غير أنني نسيت

  : وله أيضاً

 وأنت بها كلف مغرم  إذا كنت في حاجة مرسالً

 الحكيم هو الدرهم وذاك  حكيماً وال توصه فأرسل

  : وله أيضاً

 تنمى لتركي تركية  مرت بنا هيفاء مقدودة

 حجة نحوي كأنه  نو بطرف فاتن فاترتر

كان الصاحب منحرفاً عن أيب احلسني بن فارس، : حدثين ابن عبد الوارث النحوي قال: قال الثعاليب
: النتسابه إىل خدمة آل العميد، وتعصبه هلم، فأنفد إليه من مهذان كتاب احلجر من تأليفه، فقال الصاحب

  : والبن فارس يف اليتيمة: بتركه فنظر فيه، وأمر له بصلةرد احلجر من حيث جاءك، مث مل تطب نفسه 

  وأن حظي منها فلس فالس  يا ليت لي ألف دينار موجهة

    

  لها ومن أجلها الحمقى من الناس  قالوا فما لك منها؟ قلت تخدمني

  : وله أيضاً

 النصيحة والمقه جمع  مقالة ناصح إسمع

  ثقهت من الثقات على   واحذر أن تبي إياك

  : وله أيضاً

 في جنبات األرض مضطرباً أراد  لي أتاني يستشير وقد وصاحب

 الموارد إال العلم واألديبا منه  قلت اطلب أي شيء شئت واسع ورد

  : وله أيضاً

  ف وكرب الخريف وبرد الشتا  كان يؤذيك حر المصي إذا

 فأخذك للعلم قل لي متى؟ ع  حسن ازمان الربي ويلهيك

  : ضاًوله أي

 ال أمسيت طوع يديه وآليت  عليه حين ساء صنيعه عتبت

 أر خيراً منه عدت إليه ولم  فلما خبرت الناس خبر مجرب
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  : وله أيضاً

 األمور لمن يملك وخل  تلبس لباس الرضا بالقضا

 ء مما تقدره يضحك  أنت وجاري القضا تقدر

مسعت أبا احلسني أمحد بن : ن حممد العبدي يقولمسعت عمي عبد الرمحن اب: قال حيىي بن مندة األصبهاين
دخلت بغداد طالباً للحديث، فحضرت جملس بعض أصحاب احلديث : زكريا ابن فارس النحوي يقول

من : وليست معي قارورة، فرأيت شاباً عليه مسة مجال، فاستأذنته يف كتب احلديث من قارورته، فقال
: ومسعت ابن فارس يقول: قال عبد الرمحن بن مندة. احلرمانانبسط إىل اإلخوان باالستئذان، فقد استحق 

أبو أمحد العسكري يكذب، على الصويل، مثلما كان الصويل، يكذب : مسعت أبا أمحد بن أيب التيار يقول
قرأت خبط الشيخ أيب احلسن، علي بن عبد . على الغاليب، مثلما كان الغاليب، يكذب على سائر الناس

خبط ابن فارس على وجه امل واألبيات له، مث قرأا على سعد اخلري الرحيم السلمي، وجدت 
  : األنصاري، وأخربين أنه مسعها من ابن شيخه أيب زكريا، عن سليمان بن أيوب، عن ابن فارس

 صوب حياً من واكف العين سقاك  يا دار سعدى بذات الضال من غضم

  .سحاب ينشأ من قبل القبلة: العني

  في كل إصباح يوم قرة العين   بها ولناألذكر أياماً إني

  .عني اإلنسان وغريه: العني ههنا

  تشجها عذبة من نابع العين  معشقة منا معتقة تدني

  .ما ينبع منه املاء: العني ههنا

  سرت بقوتها في الساق والعين  تمززها شيخ به طرق إذا

  .ضعف الركبتني: عني الركبة، والطرق: العني ههنا

 توله ما فيه من العين تخشى  آلن من ماء السرور فالوالزق م

  .أن يتسرب: ثقب يكون يف املزادة، وتوله املاء: العني ههنا

  في عيشنا من رقيب السوء والعين  عذالنا عنا فال كدر وغاب

  .ال رقيب: العني ههنا

  ميزان صدق بال بخس وال عين  الود فيما بيننا قسماً يقسم

  . يف امليزانالعني: العني ههنا
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  فنكتفي من ثقيل الدين بالعين  المال يغنينا بحاضره وفائض

  .املال الناض: العني ههنا

  حفاظه عن كتاب الجيم والعين  المجتبي تغني فوائده والمجلمل

. حججت فلقيت مبكة ناساً من هذيل، فجاريتهم ذكر شعرائهم: مسعت أيب يقول: وخبطه أيضاً: قال

تأليف الشيخ أيب احلسني، : دمية بكتاب امل، من تصنيف ابن فارس ما صورتهوجدت على نسخة ق
كان من رستاق : أمحد بن فارس، ابن زكريا الزهراوي، األستاذ خرزي، واختلفوا يف وطنه، فقيل

  .الزهراء، من القرية املعروفة بكرسفة وجيانا باذ، وقد حضرت القريتني مراراً، وال خالف أنه قروي

: أتاه آت فسأله عن وطنه، فقال: لدي حممد بن أمحد، وكان من مجلة حاضري جمالسه، قالحدثين وا

  : كرسف، قال فتمثل الشيخ

  وأول أرض مس جليد ترابها  بها شدت على تمائمي بالد

وكتبه جممع بن حممد، بن أمحد خبطه، يف شهر ربيع األول، سنة ست وأربعني وأربعمائة، وكان يف آخر 
 يف صفر سنة مخس - رمحه اهللا -قضى الشيخ أبو احلسني، أمحد ابن فارس : ما صورته أيضاًهذا الكتاب 

وتسعني وثالمثائة بالري، ودفن ا مقابل مشهد قاضي القضاة، أيب احلسن، علي بن عبد العزيز، يعين 
  .اجلرجاين

  : د بن فارسأنشد أبو الرحيان البريوين يف كتاب اآلثار الباقية، عن القرون اخلالية، ألمح

 المرء إال بأصغريه ما  قد قال فيما مضى حكيم

    

  فقلت قول امرئ لبيب ما المرء إال بدرهميه

 تلتفت عرسه إليه لم  من لم يكن معه درهماه

 سنوره عليه تبول  من ذله حقيراً وكان

 أمي الصاحب، قدم عبد الصمد، ابن بابك الشاعر إىل الري، يف: وحدث هالل بن املظفر الرحياين قال
فتوقع أبو احلسني، أمحد بن فارس، أن يزوره ابن بابك، ويقضي حق علمه وفضله، وتوقع ابن بابك، أن 
يزوره ابن فارس، ويقضي حق مقدمه، فلم يفعل أحدمها ما ظن صاحبه، فكتب ابن فارس إىل القاسم بن 

  : حسولة

 بديالً من نواك إيابك وأدنى  في وصلي فعدي عتابك تعديت
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 مطلوب فهال كتابك بأيسر  أن لم أحظ والشمل جامع تيقنت

 أرتنا المرقالت ذهابك غداة  بقلب عيل بعدك صبره ذهبت

 وال مست يميني سخابك لديك  استمطرت عيني سحابة ريبة وما

 عن الوجنات الغانيات نقابك  وال نقبت والصب يصبو لمثلها

  ثيابي ثيابكسلى عن :لنفسك  قلت يوماً عن قلى وآمة وال

 سقى الغر الغوادي شبابك شبابي  التي شيبت قبل أوانه وأنت

 يأن سعدى أن تكفي عتابك؟ ألم  تجنبت ما أوفى وعاقبت ما كفى

 وقد حالوا زجرت كالبك فهال  نبحتني من كالبك عصبة وقد

  وجرت على بختي جفاء ابن بابك  عن مستحسن البر جملة تجافيت

: سم احلسويل على األبيات، أرسلها إىل ابن بابك، وكان مريضاً، فكتب جواا بديهاًفلما وقف أبو القا

 وفهمتها، وأنا أشكو إليه الشيخ أبا احلسن، فإنه صريين فصالً - أطال اهللا بقاء األستاذ -وصلت الرقعة 
سحب امسي ال وصالً، وجاً ال نصالً، ووضعين موضع احلالوى من املوائد، ومتت من أواخر القصائد، و

منها مسحب الذيل، وأوقعه موقع الذنب احملدوف من اخليل، وجعل مكاين مكان القفل من الباب، 
  : عليت، وعلتها، وهي: وفذلك من اعلحساب، وقد أجبت عن أبياته بأبيات، أعلم أن فيها ضعفاً لعلتني

 على آثاركن الدوارس سالم  أثالت الشعب من مرج يابس أيا

 ترجيع النسم المخالس إليكن   في شملة الحياشاقني والليل لقد

 لحظ بين أجفان ناعس تردد  برق مستضئ كأنه ولمحة

 في نقع من الليل دامس تزعزع  كأني صعدة يمنية فبت

 عن قرن من الشمس وارس تصدع  حبذا صبح إذا ابيض أفقه أالى

 ورود المطي الظامئات الكوانس  من الخلصاء أرقب سيلها ركبت

 على مغنى من الكرخ آنس أهلي  طارق الزوراء قل لغيومها فيا

 على بعد المزار بآيس فلست  لرياض القفص تهدي نسيمها وقل

 بين أقراط المها والمحابس لقى  ليت شعري هل أبيتن ليلة أال

 دهليز إلى أرض فارس وبابك  أرين الري دهليز بابك وهل

  فالً في قوافي ابن فارسكما صرت ق  ويصبح ردم السد قفالً عليهما
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البادئ أظلم، والقادم يزار، : فعرض أبو القاسم احلسويل املقطوعني على الصاحب، وعرفه احلال، فقال
  .وحسن العهد من اإلميان

  أحمد بن الفضل، بن شبابة الكاتب، أبو الصقر

سني وثالمثائة، النحوي اهلمذاين، من أهل مهذان، ذكره شريويه كان يلقب بساسي دوير، مات سنة مخ
روى عن إبراهيم بن احلسني ديزيل، وأيب خليفة الفضل ابن اخلباب اجلمحي، وأيب القاسم عبد اهللا، بن 

حممد، بن عبد العزيز البغوي، وأيب سعيد احلسن بن علي، بن زكريا العدوي، وأيب بكر حممد، بن خلف 
 يزيد املربد، وأيب بكر بن دريد النحوي، وكيع، وأيب العباس أمحد بن حيىي ثعلب، وأيب العباس، حممد بن

روى عنه أبو بكر أمحد بن . وأيب احلسن علي بن سعيد العسكري، وعلي بن الفضل الرشيدي وغريهم
علي، بن بالل، وأبو العباس، أمحد ابن إبراهيم، بن تركان، وأبو احلسن، إبراهيم بن عفر األسدي، وأبو 

  . اهللا أمحد بن عمر الكاتب، وابن روزنة، وغريهمبكر بن خلف، بن حممد اخلياط، وأبو عبد

    

: حدثنا عبد امللك بن عبد الغفار، الفقيه لفظاً، أخربنا عبد اهللا بن عيسى الفقيه، حدثنا حممد بن أمحد قال

كنت بالبصرة، فاستأذنت على ابن خليفة، وعنده مجاعة من : مسعت أبا الصقر بن شبابة الكاتب يقول
  :  فحبسين البواب، فكتبت يف رقعة وناولتها بعض غلمانه، فناوهلا أبا خليفةاهلامشيني يتغدون،

 الغر من أوالد عباس وتتحف  خليفة تجفو من له أدب أبا

 شيئاً وتأذن لي في جملة الناس  ما كان قدر رغيف لو سمحت به

طبقاً من رطب، علي باهلمذاين صاحب الشعر، فأدخلت إليه، فقدم إيل : فلما وصلت إليه الرقعة قال
  .وأجلسين معه

  أحمد بن الفضل، بن محمد، بن أحمد

  ابن محمد، بن جعفر

  .الباطرقاين املقرئ، مات يف الثاين والعشرين من صفر، سنة ستني وأربعمائة بأصبهان

كان مقرئاً فاضالً، ومتحدثاً مكثراً من احلديث، كتب بنفسه الكثري، وكان حسن اخلط : قال السمعاين
كتاب طبقات : أ القرآن على مجاعة من مشاهري القدماء بالروايات، وصنف التصانيف فيه، منهادقيقه، قر

القراء، كتاب الشواذ، وصلى بالناس إماماً يف اجلامع الكبري سنني، بعد ابن املظفر بن الشبيب، مسع 
جر ومجاعة، وروى احلديث من أيب عبد اهللا، حممد بن إسحاق، بن إبراهيم، ابن عبد اهللا، بن خرشيدة التا

  .لنا عن مجاعة كثرية
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، والشيخ احلافظ أبو حممد، عبد - رمحه اهللا -جرى ذكر الباطرقاين عند اإلمام عمر، : قال ابن مندة
العزيز ابن حممد النخشيب، ومجاعة حاضرون، فقال عبد العزيز صنف مسنداً ضمنه ما اشتمل عليه صحيح 

مث أحلقه اإلسناد، وهذا ليس من شرط أصحاب احلديث وأهله، البخاري، إال أنه كتب املنت من األصل، 
  .يتكلم يف مسائل ال يسع املوضع ذكرها، ولو اقتصر على اإلقراء واحلديث، لكان خرياً له

  أحمد بن كامل، بن شجرة، بن منصور، بن كعب

ومات يف . قال القاضي بن كامل، ولدت يف سنة ستني ومائتني: ابن يزيد أبوبكر القاضي، قال اخلطيب
فكان يرتل يف شارع عبد الصمد، وهو أحد أصحاب حممد بن : احملرم سنة مخسني وثالمثائة، قال اخلطيب

جرير الطربي، وتقلد قضاء الكوفة، من قبل أيب عمر حممد بن يوسف، فكان من العلماء باألحكام، 
وله مصنفات يف أكثر من وعلوم القرآن، والنحو، والشعر، وأيام الناس، والتاريخ، وأصحاب احلديث، 

كتاب غريب القرآن، كتاب القراءات، كتاب التقريب يف كشف الغريب، كتاب : منها. ذلك، قال الندمي
موجز التأويل عن حكم الترتيل، كتاب الترتيل، كتاب الوقوف، كتاب التاريخ، كتاب املختصر يف الفقه، 

احلث، كتاب أمهات املؤمنني، كتاب كتاب الشروط الكبري، كتاب الشروط الصغري، كتاب البحث و
  .الشعر، كتاب الزمان، كتاب أخبار القضاة

وحدث ابن كامل، عن حممد بن سعد العويف، وحممد بن : وكان قد اختار لنفسه مذهباً، قال اخلطيب
روى عنه الدارقطين، . اجلهم السمري، وأيب قالبة الرقاشي، وأمحد بن أيب خيثمة، وأيب إمساعيل الترمذي

مل تر عيناي مثله، وملا بلغ : و عبد اهللا املرزباين، وحدثنا عنه ابن رزقويه وغريه، وقال ابن رزقويهوأب
  : الثمانني أنشدنا

  إال المؤخر لألخبار والغير  الثمانين عقد ليس يبلغه عقد

  : وأنشدين القاضي بن كامل لنفسه: قال

 بين محلل وحرام والمرء  صرف الزمان تنقل األيام

 فضل أيام وقبح أنام عن   تقشعت األمور تكشفتوإذا

كان متساهالً، رمبا حدث ن حفظه مبا ليس عنده يف كتابه، : وسئل الدارقطين عن ابن كامل، فقال
بل : أكان جريري املذهب؟ فقال: وأهلكه العجب، فإنه كان خيتار، وال يضع ألحد من األئمة أصالً، قيل

  . يف السري، وتكلم على األخبارخالفه، واختار لنفسه، وأملى كتاباً

    

حدثنا أبو منصور، موهوب بن : أنبأنا اخلطيب أبو الفضل، عبيد اهللا بن أمحد، بن عبد اهللا املنصوري، قال
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اجلواليقي، حدثنا ثابت بن بندار، حدثنا أبو علي احلسن ابن أمحد بن شاذان، حدثنا أبو بكر أمحد بن 
 وأربعني وثالمثائة، حدثين عبد اهللا بن أمحد، بن عيسى املقرئ، كامل، بن شجرة القاضي، يف سنة تسع

قدم علينا سعد بن زنبور، فأتيناه : حدثنا أمحد بن سهل، أبو عبد الرمحن، قال: يعرف بالقسطاطي، قال
إنه ال خيرج : فقيل لنا: كنا على باب الفضيل ابن عياض، فاستأذنا عليه، فلم يؤذن لنا، قال: فحدثنا، قال

أهلاكم : "اقرأ فقرأ: وكان معنا رجل مؤذن، وكان صيتاً فقلنا له:  إال أن يسمع القرآن، قالإليكم
فأشرف علينا الفضيل، وقد بكى حىت بل حليته بالدموع، ومعه خرقة : ، ورفع ا صوته، قال"التكاثر

  : ينشف ا الدمع من عينيه، وأنشأ يقول

 ر؟أؤمل أو أنتظ فماذا  الثمانين أو جزتها بلغت

  وبعد الثمانين ما ينتظر؟  ثمانون من مولدي أتاني

  .علتين السنون فأبلينين

مث : فدقت عظامي وكل البصر قال: وكان معنا علي بن خشرم فأمته له، فقال: مث خنقته العربة، قال: قال
  : ولدت سنة ستني ومائتني، وأنشدنا: قال القاضي أمحد بن كامل

  إال المؤخر لألخبار والغير  الثمانين عقد ليس يبلغه عقد

  أحمدبن كليب النحوي

أن أمحد بن كليب، مات : صاحب أسلم األندلسي، ذكر أبو الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي يف املنتظم
سنة ست وعشرين وأربعمائة، وذكر قصته اليت أذكرها فيما بعد بعينها، وال أدري من أين له هذه الوفاة؟ 

هو شاعر مشهور الشعر، وال سيما شعره : ، ومل يذكر وفاته، قال احلميديفإن احلميدي ذكره يف كتابه
يف أسلم، وكان قد أفرط يف حبه، حىت أداه ذلك إىل املوت، وخربه يف ذلك ظريف رواه عن حممد بن 

  .احلسن املذحجي

 أبو كنت أختلف يف النحو إىل أيب عبد اهللا، حممد ابن خطاب النحوي يف مجاعة، وكان معنا عنده: قال
احلسن، أسلم بن أمحد، بن سعيد، بن قاضي اجلماعة، وأسلم بن عبد العزيز، صاحب املزين والربيع، قال 

وكان من أمجل من رأته العيون، وكان جيئ معنا إىل حممد بن خطاب، أ؛مد بن كليب، : حممد بن احلسن
ه، وصرف فيه القول وكان من أهل األدب البارع، والشعر الرائق، فاشتد كلفه بأسلم، وفارق صرب

متستراً بذلك، إىل أن فشت أشعاره فيه، وجرت على األلسنة، وتنوشدت يف احملافل، فلعهدي بعرس، 
  : وفيه زامر يزمر يف البوق بقول أمحد بن كليب يف أسلم

 أسيلم هذا الرشا ه  في هوا أسلمني
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 بها من يشا يصيب  له مقلة غزال

 عما وشى سيسأل  وشى بيننا حاسد

  على العمل روحي ارتشى  شاء أن يرتشي وول

فلما بلغ هذا املبلغ، انقطع أسلم عن مجيع جمالس الطلب، ولزم بيته واجللوس على بابه، فكان أمحد بن 
كليب، ال شغل له إال املرور على باب أسلم، سائراً ومقبالً اره كله، فانقطع أسلم عن اجللوس على 

رب واختلط الظالم، خرج مستروحاً، وجلس على باب داره، فعيل صرب باب داره اراً، فإذا صلى املغ
أمحد بن كليب، فتحيل يف بعض الليايل، ولبس جبة من جباب أهل البادية، وأعتم مبثل عمائمهم، وأخذ 

بإحدى يديه دجاجاً، وباألخرى قفصاً فيه بيض، وحتني جلوس أسلم عند اختالط الظالم على بابه، فتقدم 
صاحبك يف الضيعة : ومن أنت؟ قال: يأمر موالي بأخذ هذا؟ فقال له أسلم: يه، وقالإليه وقبل يد

الفالنية، وقد كان تعرف أمساء ضياعه وأصحابه فيها، فأمر أسلم بأخذ ذلك منه، مث جعل أسلم يسأله عن 
بعيت؟ أما وهنا بلغت بنفسك؟ وإىل ههنا ت: الضيعة، فلما جاوبه أنكر الكالم، وتأمله فعرفه، فقال يا أخي

كفاك انقطاعي عن جمالس الطلب، وعن اخلروج مجلة، وعن القعود على باب داري اراً؟ حىت قطعت 
علي مجيع مايل فيه راحة، قد صرت يف سجنك، واهللا ال فارقت بعد هذه الليلة قعر مرتيل، وال قعدت ليالً 

  .وال اراً على بايب، مث قام، وانصرف أمحد بن كليب حزيناً كئيباً

    

قد خسرت دجاجك وبيضك، فقال : واتصل ذلك بنا، فقلنا ألمحد ابن كليب: قال حممد بن احلسن
فلما يئس من رؤيته ألبتة، كته العلة، وأضجعه : قال. كل ليلة قبلة يده، وأخسر أضعاف ذلك: هات

 ال ومل: فعدته، فوجدته بأسوإ حال، فقلت له: فأخربين شيخنا حممد بن خطاب قال: املرض، قال
نظرة : وما دواؤك؟ قال: فقلت له. دوائي معروف وأما األطباء، فال حيلة هلم فيه، ألبتة: تتداوى؟ فقال

فرمحته، : من أسلم، فلو سعيت يف أن يزورين ألعظم اهللا أجرك، وكان هو واهللا أيضاً يؤجر، قال
قد : وما هي؟ قلت له: ليل حاجة، قا: وتقطعت نفسي له، وضت إىل اسلم، فتلقاين مبا جيب، فقلت له

: نعم، فقد تعلم أنه أشهر امسي وآذاين، فقلت له: علمت ما مجعك مع أمحد من ذمام الطلب عندي، فقال

واهللا ما أقدر على ذلك، : كل ذلك مغتفر يف احلال اليت هو فيها، والرجل ميوت، فتفضل بعيادته، فقال
ومل أزل به : شيء، فإمنا هي عيادة مريض، قالال بد، فليس عليك يف ذلك : فال تكلفين هذا، فقلت له

: وال خلف؟ فقال: لست واهللا أفعل ذلك، ولكن غداً، فقلت له: فقم اآلن، فقال يل: حىت أجاب، فقلت

: قال. فانصرفت إىل أمحد بن كليب، وأخربته بوعده بعد تأبيه، فسر بذلك، وارتاحت نفسه: قال. نعم
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واهللا لقد حتملين على خطة صعبة، : لت له، الوعد، فوجم وقالفلما كان من الغد، بكرت إىل أسلم وق
ال بد من أن تفي بوعدك، فأخذ رداءه وض معي راجالً، فلما : وما أدري كيف أطيق ذلك؟ فقلت له

أتينا مرتل أمحد بن كليب، وكان يسكن يف آخر درب طويل، فلما توسط الدرب امحر وخجل، وقال 
ال تفعل، بعد أن : فقلت. ستطيع أن أنقل قدمي، وال أن أعرض هلذا نفسيالساعة واهللا أموت، وما أ: يل

ورجع مسرعاً، فاتبعته وأخذت بردائه، : بلغت املرتل، أن تنصرف؟ قال ال سبيل واهللا إىل ذلك، ألبتة، قال
فتمادى ومتزق الرداء، وبقيت قطعة منه يف يدي، ومضى فلم أدركه، فرجعت ودخلت إىل أمحد بن 

: كان غالمه دخل إليه، إذ رآنا من أول الدرب مبشراً، فلما رآين دونه، تغري لونه، وقالكليب، وقد 

وأين أبو احلسن؟ فأخربته بالقصة، فاستحال من وقته، واختلط، وجعل يتكلم بكالم ال يعقل منه أكثره 
هللا، امسع، يا أبا عبد ا: من التوجع، فاستبشعت، احلال، وجعلت أرجع وقمت، فثاب إليه ذهنه، وقال يل

  : وأنشد

 على الهائم النحيل رفقاً  أسلم يا راحة العليل

  من رحمة الخالق الجليل  أشهى إلى فؤادي وصلك

قد كان ما كان، فخرجت عنه، فواهللا ما توسطت الدرب : اتق اهللا، ما هذه العظيمة؟ فقال يل: فقلت له
  .ال دية وال قودحىت مسعت الصراخ عليه، وقد فارق الدنيا، هذا قتيل احلب، 

وهذه قصة مشهورة عندنا، والرواة ثقات، وأسلم هذا، من بيت جليل، وهو صاحب الكتاب : قال
  .املشهور يف أغاين زرياب، وكان شاعراً أديباً

وذكرت هذه القصة حملمد بن سعيد اخلوالين الكاتب، : وقد رأيت ابنه أبا اجلعد قال: قال احلميدي
لقد رأيت أسلم هذا يف يوم شديد املطر، ال يكاد أحد ميشي يف : لثقة قالأخربين ا: فعرفها، وقال يل

طريق، وهو قاعد على قرب أمحد بن كليب زائراً له، وقد حتني غفلة الناس يف مثل ذلك الوقت، وكان 
  : أمحد بن كليب، قد أهدى إىل أسلم يف أول أمره كتاب الفصيح، وكتب عليه

 لفظ مليح بكل  كتاب الفصيح هذا

  كما وهبتك روحي  لك طوعاً وهبته

وقرأت يف كتاب الديارات للخالدي حكاية أعجبين أمر صاحبها، وأحببت أن يكون هلا موضع من 
  .كتايب هذا، وكأن املثل يذكر باملثل، ذكرا عقيب خرب أمحد بن كليب، فإما خربان متقاربان

حدثين أبو بكر أمحد بن حممد :  الشاعر، قالحدثين أبو احلسني، حيىي بن احلسني الكندي احلراين: قال
كان بالرها وراق يقال له سعد، وكان يف دكانه جملس كل أديب، وكان حسن األدب : الصنوبري، قال
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والفهم، يعمل شعراً رقيقاً، وما كنا نفارق دكانه، أنا وأبو بكر املعوج، الشامي الشاعر، وغرينا من 
 بالرها نصراين، من كبار جتارها ابن امسه عيسى، من أحسن الناس شعراء الشام، وديار مصر، وكان لتاجر

وجهاً، وأحالهم قداً، وأظرفهم طبعاً ومنطقاً، وكان جيلس إلينا، ويكتب عنا أشعارنا، ومجيعنا حيبه، ومييل 
إليه، وهو حينئذ صيب يف الكتاب، فعشقه سعد الوراق عشقاً مربحاً، ويعمل فيه األشعار، فمن ذلك وقد 

    :  عنده يف دكانهجلس

  وهاك فابر عظامي موضع القلم  فؤادي دواة والمداد دمي إجعل

 فإن ذلك برء لي من السقم  اللوح وجهي وامحه بيد وصير

  وأنت أشهر في الصبيان من علم  المعلم ال يدري بمن كلفي ترى

رهبنة، وخاطب أباه وأمه  خربه، فلما كرب وشارف االئتالف أحب ال- بعشق الغالم يف الرها -مث شاع 
يف ذلك، وأحل عليهما حىت أجاباه، وخرجا به إىل دير زكى بنواحي الرقة، وهو يف اية حسنه، فابتاعا له 

قالية، ودفعا إىل رأس الدير مجلة من املال عنها، فأقام الغالم فيها، وضاقت على سعد الوراقالدنيا مبا 
: دير مع الغالم، وسعد يف خالل ذلك، يعمل فيه األشعاررحبت، وأغلق دكانه، وهجر إخوانه، ولزم ال

  : فمما عمل فيه وهو يف الدير، وكان الغالم قد عمل مشاساً

 أطرافها أطراف ريحان كأن  حمة قد علت غصناً من البان يا

 الشمس والشماس سيان بأنما  قد قايسوا الشمس بالشماس فاعترفوا

 عينك من عين إلنسان إنسان  لعيسى بعيسى كم هراق دماً فقل

مث إن الرهبان، أنكروا على الغالم كثرة إملام سعد به، ووه عنه، وحرموه أن أدخله، وتوعدوه بإخراجه 
  .من الدير إن مل يفعل، فأجام إىل ما سألوه من ذلك

ا إمث يف هذا علين: فلما رأى سعد امتناعه منه، شق عليه، وخضع للرهبان، ورفق م ومل جيييوه، وقالوا
وعار، وخناف السلطان، فكان إذا واىف الدير، أغلقوا الباب يف وجهه، ومل يدعوا الغالم يكلمه، فاشتد 

وجده، وازداد عشقه، حىت صار إىل اجلنون، فخرق ثيابه، وانصرف إىل داره، فضرب مجيع ما فيها 
  .بالنار، ولزم صحراء الدير، وهو عريان يهيم، ويعمل األشعار ويبكي

مث عربت يوماً أنا واملعوج، من بستان بتنا فيه، فرأيناه جالساً يف ظل الدير وهو :  بكر الصنوبريقال أبو
دعاين من هذا الوسواس، : فقال. عريان، وقد طال شعره، وتغريت خلقته، فسلمنا عليه، وعذلناه وعتبناه

 أنا وحقكما يا أخوي، :نعم، فقال: أتريان ذلك الطائر على هيكل؟ وأومأ بيده إىل طائر هناك، فقلنا
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يا صنوبري، معك ألواحك؟ : أناشده منذ الغداة أن يسقط، فأمحله رسالة إىل عيسى، مث التفت إيل وقال
  : قال اكتب. نعم: قلت

 وباإلنجيل عندك والصليب  يا حمامة دير زكي بدينك

 قمر على غصن رطيب إلى  وتحملي عني سالماً قفي

 لبدر في حلل المغيبا وكان  مسوحه وأضاء فيها عليه

 واهللا ما أنا بالمريب وال  رابنا إلمام سعد وقالوا

 لهيب جوى أحر من اللهيب  وقولي سعدك المسكين يشكو

 ما كنت تمنع من قريب إذا  بنظرة لك من بعيد فصله

 مات من هجر الحبيب محب  وإن أنا مت فاكتب حول قبري

 ا رقيب؟بمن له مائت فكيف  رقيب واحد تنغيص عيشي

مث تركنا وقام يعدو إىل باب الدير، وهو مغلق دونه، وانصرفنا عنه، ومازال كذلك زماناً، مث وجد يف 
بعض األيام ميتاً إىل جانب الدير، وكان أمري البلد يومئذ، العباس بن كيغلغ، فلما اتصل ذلك به وبأهل 

البد من ضرب رقبة الغالم، : هلم ابن كيغلغما قتله غري الرهبان، وقال : الرها، خرجوا إىل الدير، وقالوا
وإحراقه بالنار، وال بد من تعزير مجيع الرهبان بالسياط، وتصعب يف ذلك، فافتدى النصارى نفوسهم 

  .وديرهم مبائة ألف درهم

يا قاتل سعد الوراق، وشدوا عليه : وكان الغالم بعد ذلك، إذا دخل الرها لزيارة أهله، صاح به الصبيان
 يرمجونه، وزاد عليه األمر يف ذلك، حىت امتنع من دخول املدينة، مث انتقل إىل دير مسعان، وما باحلجارة

  .أدري ما كان منه

    

ومثل هذه احلكاية، خرب مدرك بن علي الشيباين، وكان مدرك شاعراً، أديباً فاضالً، وكان كثرياً ما يلم 
عمرو بن يوحنا، : الم من أوالد النصارى، يقال لهبدير الروم ببغداد، ويعاشر نصاراه، وكان بدير الروم غ

وكان من أحسن الناس وجهاً، وأملحهم صورة وأكملهم خلقاً، وكان مدرك بن علي يهواه، وكان 
إنه قبيح بك أن : ملدرك جملس جيتمع فيه األحداث ال غري، فإن حضر شيخ أو ذو حلية قال له مدرك

هللا، فيقوم، وكان عمرو ممن حيضر جملسه، فعشقه وهام به، ختتلط مع األحداث والصبيان، فقم يف حفظ ا
  : فجاء عمرو يوماً، فكتب مدرك رقعة فطرحها يف حجره، فقرأها فإذا فيها

  التي بك تم حسن جموعها  العلم بمجالس
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 بفيض دموعها غرقت  رثيت لمقلة إال

 في تضييعها اهللا  وبينك حرمة بيني

من كان بالس، وقرءوها، فاستحيا عمرو، وانقطع عن احلضور، فقرأ األبيات عمرو، ووقف عليها 
  : وغلب األمر على مدرك، وقال فيه قصيدته املزدوجة املشهورة، اليت أوهلا

  ناطق دمع صامت اللسان  عاشق ناء هواه داني من

 معذب بالصد والهجران  قلب مطلق الجثمان موثق

  : هوكتب إليه ملا هجره، وقطع جملس: وهي طويلة

 على ما في هواه أقاسي شهدا  الدموع وشدة األنفاس فيض

 شتان بين لباسه ولباسي  لبس المالحة وهو ألبسني الضنا

 قد يحاذر من كالم الناس ما  يا من يريد وصالنا ويصده

 فعصب ما يقال براسي منهم  فإن سبقت إليك مقالة صلني

ه، وترك جملسه، وانقطع عن اإلخوان، ولزم مث خرج مدرك إىل الوسواس، وسل جسمه، وتغري عقل
  .الفراش

ألست صديقكم؟ : فحضرته عائداً يف مجاعة من إخوانه، فقال: قال حسان بن حممد، بن عيسى، بن شيخ
إن : فمضينا إىل عمرو فقلنا له: والقدمي العشق لكم؟ فما منكم أحد ليسعدين بالنظر إىل وجه عمرو، قال

وما فعل؟ قلنا قد صار إىل حال ال حنسبك تلحقه : إن إحياءه مروءة، قالكان قتل هذا الرجل ديناً، ف
كيف جتدك يا سيدي، فنظر إليه، : فنهض معنا، فلما دخلنا عليه، سلم عليه عمرو، فأخذ بيده وقال: قال

  : مث أغمي عليه، وأفاق، وهو يقول

 من الشوق إليكا ال  في عافية إل أنا

 ى عليكاال يخف منك  العائد ما بي أيها

 رهيناً في يديكا باً  ال تعد جسماً وعد قل

 بسهمي مقلتيكا ق  ال يهلك مرشو كيف

  .- رمحه اهللا -مث شهق شهقة فارق الدنيا فيها، فما برحنا حىت دفناه 

  أحمد المحرر، يعرف باألحول
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 الفضل بن عبد ذكر أبو: قال أبو عبد اهللا بن عبدوس. قدمي، كان يف أيام الرشيد واملأمون، وبعد ذلك
أن األحول احملرر شخص مع حممد بن يزداد، بن سعيد وزير املأمون، عند شخوص : احلميد يف كتابه

املأمون إىل دمشق، وأنه شكا يوماً إىل أيب هارون، خليفة حممد بن يزداد، الوحدة والغربة، وقلة ذات 
بشيء، ففعل أبو هارون ذلك، ورأى حممد ليربه . اليد، وسأله أن يكلم له حممداً يف كالم املأمون يف أمره

أنا أعرف الناس به، وال يزال : بن يزداد من املأمون طيب نفس، فكلمه فيه وعطفه عليه، فقال له املأمون
خبري ما مل يكن معه شيء، فإذا رزق فوق القوت بذره وأفسده، ولكن أعطه ملوضع كالمك، أربعة آالف 

ه ما جرى، واه عن الفساد، وأمر له باملال، فلما قبضه ابتاع درهم، فدعا ابن يزداد باألحول، وعرف
غالماً مبائة دينار، واشترى سيفاً ومتاعاً، وأسرف فيما بقي بعد ذلك، حىت مل يبق معه شيء، فلما رأى 
الغالم ذلك، أخذ كل ما كان يف بيته وهرب، فبقي عرياناً، بأسوء حال، وصار إىل أيب هارون، خليفة 

  : خربه، فأخذ أبو هارون نصف طومار ونشره ووقع يف آخرهبن يزداد فأ

  وأنا الشفيع وأنت خير معول  الغالم فطار قلب األحول فر

ما : امض به إىل حممد ابن يزداد، فأوصله إليه، فلما رآه ابن يزداد، قال له: مث ختمه ودفعه إليه، وقال له
تاباً ال تدري ما فيه، مث فضه فلم ير فيه شيئاً، هذا من محقك، حتمل ك: ال أدري، فقال: يف كتابك؟ قال

  : فجعل ينشره وهو يضحك، حىت أتى على آخره، فوقف على البيت ووقع حتته

  كان الغالم ربيطة بالمنزل  لوال تعنت أحمد لغالمه

    

احلال اليت ، ارمحين من - جعلت فداك -اهللا اهللا يف، : مث ختمه وناوله، وأمره أن يرده إىل خليفته، فقال له
صرت إليها، فرق له، ووعده أن يكلم املأمون، فلما وجد بعد ذلك خلوة من املأمون، كلمه فيه، وشرح 
له ما جرى أمجع، ووصف له ضعف عقل األحول، ووهي عقدته وسخفه، فأمر املأمون بإحضاره، فلما 

 منك، فارتاع لذلك، وتلجلج يا عدو اهللا، تأخذ مايل فتشتري به غالماً حىت يفر: وقف بني يديه، قال له
ضع يدك على رأسي، واحلف أنك : ما فعلت، فقال له.  يا أمري املؤمنني- جعلت فداك -: فقال. لسانه

مث أمر له بإجراء . فجعل ابن يزداد يأخذ بيده لذلك، واملأمون يضحك، ويشري إليه أن ينحيها. مل تفعل
  .اه، وكان يعجبه خطهرزق واسع يف كل شهر، ووصله مرة بعد مرة، حىت أغن

  أحمد بن محمد، بن حميد، بن سليمان، بن حفص، بن عبد اهللا

ابن أيب اجلهم، بن حذيفة، بن غامن، بن عامر، بن عبد اهللا، بن عبيد، بن عوتج، بن عدي، بن كعب 
أبو عبد اهللا، من بين عدي بن كعب، القرشي، ينسب إىل جده أيب اجلهم، بن حذيفة، : العدوي اجلهمي
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زي، دخل العراق وا تأدب ونشأ، وكان أديباً، راوية شاعراً، متقناً، عاملاً بالنسب، واملثالب، حجا
  .ويتناول جلة الناس، وله يف ذلك كتب، مات

وقع بينه وبني قوم من العمريني والعثمانيني شر، فذكر : ذكره املرزباين، وحممد بن إسحاق الندمي، فقاال
هلامشيني يف ذلك، فذكر العباس بأمر عظيم، فأي خربه إىل املتوكل، سلفهم بأقبح ذكر، فكلمه بعض ا

فأمر بضربه مائة سوط، وتوىل ضربه إياها، إبراهيم ابن إسحاق، بن إبراهيم، فلما فرغ من ضربه، قال 
  : فيه

 مورد غلة صدر ولكل  تبرا الكلوم وينبت الشعر

 ما أورق الشجر لعبيده  في أثواب منبطح واللؤم

وله من الكتب، كتاب قريش وأخبارها، كتاب املعصومني، كتاب املثالب، كتاب االنتصار يف الرد : قال
  .على الشعوبية، كتاب فضائل مضر

  أحمد بن أبي عبد اهللا، بن محمد، بن خالد، بن عبد الرحمن

ن قبل ابن حممد، بن علي الرقي، أبو جعفر، الكويف األصل، وكان يوسف بن عمر الثقفي، وايل العراق م
هشام ابن عبد امللك، قد حبس جده حممد بن علي بعد قتل زيد ابن علي، مث قتله، وكان خالد صغري 

  .السن، فهرب مع أبيه عبد الرمحن إىل برقة قم، فأقاموا ا

    

: وكان ثقة يف نفسه، غري أنه أكثر الرواية عن الضعفاء، واعتمد املراسيل، وصنف كتباً كثرية، منها

كتاب اإلبالغ، كتاب التراحم : ها، وقد زيد يف احملاسن ونقص، فمما وقع إيل منهااحملاسن وغري
والتعاطف، كتاب أدب النفس، كتاب املنافع، كتاب أدب املعاشرة، كتاب املعيشة، كتاب املكاسب، 

كتاب الرفاهية، كتاب املعاريض، كتاب السفر، كتاب األمثال، كتاب الشواهد من كتاب اهللا عز وجل، 
ب النجوم، كتاب املرافق، كتاب الدواجن، كتاب املشوم، كتاب الزينة، كتاب األركان، كتاب كتا

الزي، كتاب اختالف احلديث، كتاب املأكل، كتاب الفهم، كتاب اإلخوان، كتاب الثواب، كتاب 
تفسري األحاديث وأحكامه، كتاب العلل، كتاب العقل، كتاب التخويف، كتاب التحذير، كتاب 

كتاب التسلية، كتاب التاريخ، كتاب التبصرة، كتاب غريب كتب احملاسن، كتاب مذام التهذيب، 
األخالق، كتاب النساء، كتاب املآثر واألحساب، كتاب أنساب األمم، كتاب الزهد واملوعظة، كتاب 
الشعر والشعراء، كتاب العجائب، كتاب احلقائق، كتاب املواهب واحلظوظ، كتاب احلياة، وهو كتاب 

 والرمحة، كتاب التعيني، كتاب التأويل، كتاب مذام األفعال، كتاب الفروق، كتاب املعاين النور
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والتحريف، كتاب العقاب، كتاب االمتحان، كتاب العقوبات، كتاب العني واخلصائص، كتاب النحو، 
ب كتاب العيافة والقيافة، كتاب الزجر والفأل، كتاب الطرية، كتاب املراشد، كتاب األفانني، كتا

الغرائب، كتاب اخليل، كتاب الصيانة، كتاب الفراسة، كتاب العويص، كتاب النوادر، كتاب مكارم 
األخالق، كتاب ثواب القرآن، كتاب فضل القرآن، كتاب مصابيح الظلم، كتاب املنتخبات، كتاب 

 كتاب الدعابة واملزاح، كتاب الترغيب، كتاب الصفوة، كتاب الرؤيا، كتاب احملبوبات واملكروهات،
خلق السموات واألرض، كتاب بدء خلق إبليس واجلن، كتاب الدواجن والرواض، كتاب مغازي النيب 
صلى اهللا عليه وسلم، كتاب بنات النيب صلى اهللا عليه وسلم وأزواجه، كتاب األحناش واحليوان، كتاب 

جلمل، كتاب ما التأويل، كتاب طبقات الرجال، كتاب األوائل، كتاب الطب، كتاب التبيان، كتاب ا
خاطب اهللا به خلقه، كتاب جداول احلكمة، كتاب األشكال والقرائن، كتاب الرياضة، كتاب ذكر 

  .الكعبة، كتاب التهانئ، كتاب التعازي

  أحمد بن محمد، بن يوسف األصبهاني

لغاء، له كتاب يف طبقات الب: قال محزة يف كتاب أصبهان، وذكره يف مجلة األدباء الذين كانوا ا، وقال
وكتاب يف طبقات اخلطباء، مل يسبق إىل مثلهما، وكتاب أدب الكتاب، وأنشد األصبهاين يف القاضي 

  .الوليد

 بذلنا الصفو منه للوليد  ما حمدنا غب ود لعمرك

  إذا ما المحل أذوى كل عود  أن يكون لنا ثماالً رجونا

 المجد والشرف العتيد سليل  أحمد بن أبي دؤاد ويحيى

 غير التهدد والوعيد على  فلم نحصل لديه هفزرنا

 غير حامدة الورود فآبت  حوضه اآلمال منا نورد

 الحظ من دون الودود بنيل  يظل عدوه يحظى لديه

 من كرم وجود وأعفيناه  بالسالمة من جداه رضينا

  : وقال يف مثل للفرس قلبه إىل العربية شعراً

 لى جوهرهيخفى ع فليس  إني إذا ما رأيت فرخ زنى

  لماج في كف من يصوره  في جدار تخط صورته لو

  : وقال يف رجل عدل عن انتحال علم اإلسالم، إىل علم الفلسفة
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  وشرعت في اإلسالم رأي رقلس  علم الشافعي ومالك فارقت

 إليه بميل طرف األشوس ترنو  في دين الجماعة زاهداً وأراك

  : وكتب إىل بعض إخوانه

 يشفني منه اللقاء الشافي لم  خليل مصقبفداؤك من  نفسي

 هللا حجته على األصناف  غداً فئة تقوم بمثلها عندي

 بأوباش وال أجناف ليسوا  النجوم يلذ حسن حديثهم مثل

 الربيع لها بكيل واف كال  روضة زهراء معشبة الثرى أو

 شاعر يقضي بحد قواف أو  بين ذي علم يصول بعلمه من

 الهذيل وليس بالعالف وأبو  بن قلس دهرهأبو الحسن ا منهم

 أناف به على األشراف شرف  الذي يسمو به والهرمزاني

 ولهى إلى اإليالف فنفوسنا  فاجعل حديثك عندنا يشفي الجوى

    

  في الدين شاب وفاءه بخالف  الجواب فليس يعجبني أخ ألن

  أحمد بن محمد، بن أبي محمد اليزيدي

أمحد بن حممد، بن حيىي املبارك، : ظ أبو القاسم بن عساكر، يف تاريخ دمشق، فقالأبو جعفر، ذكره احلاف
ابن املغرية، أبو جعفر العدوي النحوي، املعروف أبوه باليزيدي، كان من ندماء املأمون، وقدم معه 
عنه دمشق، وتوجه منها غازياً للروم، مسع جده أبا حممد حيىي، وأبا زيد األنصاري، وكان مقرئاً، روى 

أخواه، عبيد اهللا، والفضل ابنا حممد، وابن أخيه حممد بن العباس، وحممد بن أيب حممد، وعون بن حممد 
قرأت يف كتاب أيب الفرج . الكندي، وحممد بن عبد امللك الزيات، مات قبيل سنة ستني ومائتني

ماً على املأمون بقارا، دخلت يو: األصبهاين، حدثنا حممد بن العباس، حدثين أيب، عن أخيه أيب جعفر قال
  : وهو يريد الغزو، فأنشدته شعراً مدحته به، أوله

 حننت إليك من قارا إني  يا قصر ذا النخالت من بارا

 أنهاراً وأشجارا فذكرت  أبصرت أشجاراً على نهر

  في القفص أحياناً وفي بارا  ايام نعمت بها هللا

 بها وأزور خمارا ألهو  ال أزال أزور غانية إذ
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 شطاراً ودعارا وأجيب  أستجيب لمن دعا لهدى ال

 أوتاراً ومزمارا وأطيع  النصيح وكل عاذلة أعصى

أنا يف وجه عدو، وأحض الناس على الغزو، وأنت تذكرهم نزهة بغداد، : فغضب املأمون قوال: قال
  : الشيء بتمامه، مث قلت: قلت

 خير األمر ما اختارا ورأيت  وصحوت بالمأمون من سكري

 إعالناً وإسرارا للفرض  طاعته مؤدية ورأيت

 ورضيت دار الخلد لي دارا  ثوب الهزل من عنقي فخلعت

 وكفى به جارا وجواره  معتصماً بطاعته وظللت

 عنها حيثما سارا وأسير  إن حل أرضاً فهي لي وطن

كر وخسار، فترك ذلك أخرب أنه كان يف س! ما أحسن ما قال يا أمري املؤمنني: فقال له حيىي بن أكثم
وارعوى، وآثر طاعة خليفته، وعلم أن الرشد فيها، فسكن وأمسك، وألمحد بن اليزيدي هذا، بيت مجع 

  : فيه حروف املعجم كلها وهو

  كالشمس خثماء العظام بذي الغضا  شجتني طفلة برزت ضحى ولقد

  .هو أمثل أهل بيته يف العلم: وذكره أبو بكر الزبيدي فقال

  محمد، بن عبد الكريم، بن سهلأحمد بن 

هو من متقدمي الكتاب : ويقال ابن أيب سهل األحول، أبو العباس، ذكره حممد بن إسحاق الندمي فقال
وأفاضلهم، وكان عاملاً بصناعة اخلراج، متقدماً يف ذلك على أهل عصره، مات سنة سبعني ومائتني وله 

  .كتاب اخلراج

  لكاتبأحمد بن محمد، بن ثوابة، بن خالد ا

هو أمحد ابن حممد، بن ثوابة، بن يونس، أبو العباس الكاتب، : أبو العباس، قال حممد بن إسحاق الندمي
أمهم لبابة، ومات أبو العباس سنة : إن يونس يعرف بلبابة، وكان حجاماً، وقيل: أصلهم نصارى، وقيل

ين أبو سعيد، وهب بن وحدث: مات يف سنة ثالث وسبعني قال: سبع وسبعني ومائتني، وقال الصويل
كان بني علي بن احلسني، وبني أيب العباس بن ثوابة، منازعة يف ضيعة، فاجتمعا : إبراهيم، بن طازاذ قال

يف جملس بعض الرؤساء وأحسبه عبيد اهللا بن سليمان، فرد علي بن احلسني، مناظرة أيب العباس، إىل أخيه 
من أنتم؟ : ل أبو العباس يهاتره ويطرت به وقال يف مجلة قولهأيب القاسم، بن احلسني، فناظر أبا العباس، فأقب
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فالتفت علي بن احلسني، إىل صيب كان معه، كأنه الدنيا املقبلة، فأخذ بيده، وقام : إمنا نفقتم بالبذيذة، قال
يا معشر الكتاب، قد عرفتموين، وهذا ولدي، : قائماً يف موضعه، وكشف عن رأسه، وقال بأعلى صوته

بنت فالن الفالين، وهي من طالق طالق احلرج والسنة، على سائر املذاهب، إن مل يكن هذا من فالنة 
فاستخذل أبو العباس، : الشرط الذي يف أخدعي شرط جده فالن املزين، ال يكىن عن جد ابن ثوابة، قال

  .ومل حير جواباً، وال أجرى بعد ذلك كالماً يف الضيعة، وسلمها من غري منازعة وال حماورة

    

علي مباء الورد : وكان أبو العباس من الثقالء البغضاء، وله كالم مدون مستهجن مستثقل، منه: قال
ملا رأى أمري املؤمنني الناس قد تدارسوا وتدقلموا وترنسعوا وتذورروا : ومنه. أغسل فمي من كالم احلاجم

ة واخلط، وأخوه جعفر بن كتاب رسائله اموعة، كتاب رسالته يف الكتاب: تدسقن وله من التصانيف
حممد، بن ثوابة، توىل ديوان الرسائل يف أيام عبيد اهللا بن سليمان الوزير، وله ابن امسه حممد بن أمحد، 

وأبو احلسني حممد بن جعفر، بن ثوابة، وابنه أبو عبد اهللا، . كان أيضاً مترسالً بليغاً، وله كتاب رسائل
  .ن رسائل، وهو آخر من بقي من فضالئهموله أيضاً ديوا. أمحد بن حممد، بن جعفر

من حق املكاتبة، أن يسبقها أنس، وينعقد قبلها ود، ولكن احلاجة أعجلت عن : ومن كالم أيب العباس
  .ذلك، فكتبت كتاب من حيسن الظن إىل من حيققه

غلة مل يؤت الوزير من عدم فضيلة، ومل أوت من عدم وسيلة، و: ومن فصل له إىل عبيد اهللا بن سليمان
الصادي تأىب له انتظار الوارد، وتعجل عن تأمل ما بني الغدير والواد، ومل أزل أترقب أن خيطرين بباله، 

ترقب الصائم لفطره، وأنتظره انتظار الساري لفجره، إىل أن برح اخلفاء، وكشف الغطاء، ومشت 
  .املنياألعداء، وإن يف ختلفي وتقدم املقصرين، آلية للمتومسني واحلمد هللا رب الع

إن هذا عجز قبيح من األقدار، وكان حممد بن : قد تقلد إمساعيل بن بلبل الوزارة، فقال: وقيل البن ثوابة
كاتبك واهللا : أمحد بن ثوابة، كاتباً لباكباك التركي، فلما أغري املهتدي بالرافضة، قال املهتدي لباكباك

 يقول هؤالء، فشهدت اجلماعة عليه، فقال كذب واهللا على كاتيب، ما كان: أيضاً رافضي، فقال باكباك
كذبتم، ليس كاتيب كما تقولون، كاتيب خري فاضل، يصلي ويصوم، وينصحين، وجناين من : باكباك

: املوت، ال أصدق قولكم عليه، فغضب املهتدي، وردد األميان على صحة القول يف ابن ثوابة، وهو يقول

أمسعهم باكباك وشتمهم، ونسبهم إىل أخذ الرشا ال، ال، فلما انصرف القوم من حضرة املهتدي، 
واملصانعات وأغلظ هلم وأمر ببعضهم فنيل مبكروه، إىل أن ختلصوا من يده، واستتر ابن ثوابة، وقلد 
املهتدي كتابة باكباك، سهل بن عبد الكرمي األحول، ونودي على ابن ثوابة، مث تنصل باكباك إىل 

فح عنه، فلما قدم موسى بن بغا، سر من رأى من اجلبل، تلقاه املهتدي، واعتذر إليه فقبل عذره، وص
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باكبابك، وسأله النطف يف املسألة، يف الصفح عن كاتبه ابن ثوابة، فلما جدد املهتدي البيعة يف دار 
الذي فعلته بابن ثوابة، مل يكن : أناجور التركي، عاود باكباك املسألة يف كاتبه، فوعده بالرضا عنه، وقال

 يف نفسي عليه خيصين، لكن غضباً هللا تعاىل وللدين، فإن كان قد نزع عما أنكر منه، وأظهر لشيء كان
تورعاً، فإين قد رضيت عنه، مث رضي عنه اخلليفة يف يوم اجلمعة، النصف من حمرم، سنة مخسني ومائتني، 

  .وخلع عليه أربع خلع، وقلده سيفاً، ورجع إىل كتابة باكباك ميمون بن هارون

كنا يوماً يف جملس أيب العباس ثعلب، إذ جاءه أبو هفان : احلسن، علي بن حممد، بن األخضرقال يل 
البصري للسالم عليه، فسأله عن أمره، وسبب قدومه من سامراً، واين يريد؟ فقال أريد ابن ثوابة، يعين 

كيف : لعباسأمحد بن حممد، ابن ثوابة، بن خالد، وكان بالرقة، وكان ذلك يف أيام عيد، فقال أبو ا
إين واهللا أكره هجاءهم يف يوم مثل هذا، ولكين أقمت هجائي هلم مقام : رضاك عن بين ثوابة؟ فقال

  : الزكاة، وقلت

 شبه آدابهم وأخالقهم  ثناهم كأحسابهم ملوك

  يزيد على طول أذنابهم  قرونهم أجمعين فطول

    

ر، وبني أيب العباس، أمحد بن حممد، بن ثوابة كانت بني أيب الصقر إمساعيل بن بلبل الوزي: وقال الصويل
أشياء جرت يف جملس صاعد يف آخر أيامه، قد حدثين رشيق املوسوي : وحشة شديدة، ألسباب منها

كنا يف جملس صاعد، فسأل عن رجل، فقال :  قال- وما رأيت خادماً أعقل منه، وال أكتب يداً -اخلادم 
كيف تكلم : يف اخلرء، فسمعها، فقال أبو الصقر: ال ابن ثوابةقد كان أنفيي، يريد نفي، فق: أبو الصقر

من جهلك، إنك ال تعلم أن من يشد ال حيد، ومن حيد ال يشد، : من حقه أن يشد وحيد؟ فقال ابن ثوابة
أيها : مث ضرب الدهر من ضربه، فرايت ابن ثوابة قد دخل إىل أيب الصقر بواسط، فوقف بني يديه، مث قال

يا أبا العباس، مث " ال تثريب عليكم: "فقال له أبو الصقر". ثرك اهللا علينا وإن كنا خلاطئنيلقد آ"الوزير، 
رفع جملسه، وقلده طساسيج بابل، وسورا، وبربسما، فضاعف وزاد يف الدعاء له، فمازال والياً إىل أن 

ن إسحاق، هكذا ذكر الصويل، واألول منقول من كتاب حممد ب. تويف يف سنة ثالث وسبعني ومائتني
  .وهذا أوىل بالصواب

وكان : كان أبو العيناء يف مجلة أيب الصقر، قال: وحدثين احلسني بن علي الكاتب، قال: قال الصويل
يعادي ابن ثوابة، ملعاداة أيب الصقر، فاجتمعا يف جملس بعقب ما جرى بني أيب الصقر، وبني ابن ثوابة يف 

بل أعرفك ضيق العطن، كثري الوسن، قليل : ما تعرفين؟ قالأ: جملس صاعد، فتالحيا، فقال له ابن ثوابة
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وال : وإمنا حلم عنك، ألنه مل ير عزاً فيذله. الفطن، خاراً على الذقن، قد بلغين تعديك على أيب الصقر
اسكت، فما : وسهك دمك أن يسفكه، فقال له. وال حجراً فيهدمه، فعاف حلمك أن يأكله. علواً فيضعه

  .فلهذا غلبت باألمس أبا الصقر، فأسكته:  أألمهما، قال أبو العيناءتساب اثنان إال غلب

ذكر يل املربد، أنه كان يف : ومن كتاب الوزراء هلالل بن احملسن، حدث علي بن سليمان األخفش قال
سوم نوبة له عند أيب العباس، أمحد بن حممد، بن ثوابة، حىت دخل عليه غالمه، ويف يده رقعة البحتري، 

فرمى : قال املربد. بو العباس، ووقع فيها توقيعاً خفيفاً، وأمر بإصالحها، فأصلحت وأعيدت إليهفقرأها أ
  : ا إيل، فإذا فيها

 فال أزال اهللا ظلك ق  أبا العباس واب إسلم

 حين نموت قبلك ونموت  الذي يبقى لنا وكن

 إحسانك األوفى وفضلك  حاجة أرجو لها لي

  ا والشرط أملكك قضاءه  مشترط علي والمجد

 فلمثلها أعددت مثلك  فلئن كفيت ملمها

 -: مقضية، واهللا الذي ال إله إال هو، ولو أتلفت املال، وأذهبت احلال، فقل: وإذا وقع ابو العباس: قال

  . ما شئت منبسطاً، وثق مبا أنا عليه لك مغتبطاً، إن شاء اهللا تعاىل-رعاك اهللا 

  : كاتب األعور الكردي، صديق املربد يهجو ابن ثوابة من قصيدةوقال أمحد بن علي املادرائي، ال

 أجل مقت بني ثوابه من  أبا الفضل الكتابه تعست

 من الخطابة والكتابه ن  وسألت أهل المهتي

 أجمعت العصابه فعليك  عادل في حكمه عن

 ولكلهم طرز وبابه  فقد ميزتهم فاسمع

 بابهيقال له ل لته  الكبير فمن جال أما

  في البيت قد شالوا كعابه  خال فممدد وإذا

 وتقشعت تلك المهابه  عنه زهوه وارفض

حضرت : نقلت من خط عبد السالم البصري، حدثنا أبو العباس التميمي، حدثنا جحظة يف أماليه، قال
ن أيب العباس جملس أيب العباس ثعلب، وعنده مجاعة من أصحابه، وحضر أمحد بان علي املادرائي، فسأله ع
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عهدي : ال عهد وال عقد، وال وفاق وال ميثاق، فقال له ثعلب: بن ثوابة، وقال له، مىت عهدك به؟ فقال
  : بك إذا غضبت هجوت، فهل من شيء؟ فأنشد

 ثقل األوزار والتخم جمعتم  ثوابة أنتم أثقل األمم بني

  على القلوب وإن لم أوت من بشم  حين أراكم من بشامتكم أهاض

 شئت يا رب ما علمت بالقلم لو  قائل حين غاظته كتابتكم مك

  .أحسنت واهللا يف شعرك، وأسأت إىل القوم: فقال ثعلب

    

قدم البحتري : وعن أيب الفرج األصبهاين، حدثين أبو الفضل العباس بن أمحد، بن حممد، بن ثوابة، قال
اً يرضاه، بعد أن طالت مدته عنده، فهجاه النيل على أمحد بن علي اإلسكايف، مادحاً له، فلم يثبه ثواب

  : بقصيدته اليت يقول فيها

  ومن النيل غير حمى النيل  كسبنا من أحمد بن علي ما

قصة النيل فامسعوها عجابه فجمع إىل هجائه إياه، هجاء بين ثوابة، وبلغ : وهجاه بقصيدة أخرى أوهلا
قد أسلفتكم إساءة، فال : ها وجلامها، فرده، وقالذلك أيب، فبعث إليه بألف درهم، وثياباً ودابة بسرج

أما اإلساءة فمغفورة، واملعذرة مشكورة، واحلسنات يذهنب : جيوز معه قبول صلتكم، فكتب إليه أيب
السيئات، وما يأسو جراحك مثل يدك، وقد رددت إليك ما رددته علي، وأضعفته، فإن تالفيت ما فرط 

كالمك واهللا أحسن : حتملنا وصربنا، فقبل ما بعث به، وكتب إليهمنك، أثبنا وشكرنا، وإن مل تفعل، ا
: من شعري، وقد أسلفتين ما أخجلين، ومحلتين ما أثقلين، وسيأتيك ثنائي، مث غدا عليه بقصيدة أوهلا

أن : برق اضاء العقيثق من ضرمه وقال فيه أيضاً: ضالل هلا ماذا أرادت من الصد؟ وقال فيه بعد ذلك
  .قلم يزل أيب يصله بعد ذلك، وتتابع بره لديه، حىت افترقا: ى فأجابهدعاه داعي اهلو

بسم اهللا : "وكتب أمحد بن حممد، بن ثوابة، إىل إمساعيل بن بلبل، حني صاهر الناصر لدين اهللا، املوفق باهللا
ارها  نعمة زاد شكرها على مقادير الشكر، كما أرىب مقد- أيده اهللا -، بلغين، للوزير "الرمحن الرحيم

  : على مقادير النعمة، فكان مثلها قول إبراهيم بن العباس

  خالفة، والحاوون كسرى وهاشما  بنوك غدوا آل النبي، ووارثوا ال

وأنا أسأل اهللا تعاىل أن جيعلها موهبة ترتبط ما قبلها، وتنتظم ما بعدها، وتصل جالل الشرف، حىت يكون 
وفياً، وجلميل العادة مستحقاً، وحملمود العاقبة مستوجباً، وأن  على سادة الوزراء م- أعزه اهللا -الوزير 

  .يلبس خدمه، وأولياءه، من هذه احللل العالية، ما يكون هلم ذكراً باقياً، وشرفاً خملداً
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وكان يلقب لبابة، وكان عبيد اهللا بن سليمان، قد صرف أمحد بن حممد، بن ثوابة، عن طساسيج كان 
  .لديتقلدها، بأيب احلسن بن خم

  : فقال أمحد بن علي املادرائي األعور الكردي

  فوضى يخوضون في غرب من الخبر  وقفت بباب الجسر في نفر إني

 قدت الجيب من غيظ ومن ضجر قد  لبابة أضحت وهي ساخطة :قالوا

 وأعين إخواني بني عمر عيني  حقاً وقد قرت بقولهم :فقلت

 د قد من دبرصاحبه ق فإن  تعجبوا لقميص قد من قبل ال

  : وأليب سهل فيه، خياطب عبيد اهللا بن سليمان

  ه في الورى الهوى والمهابه  أبا القاسم الذي قسم الل يا

 أدخلت فيهم ابن ثوابه حين  تنفي هل الكتابة عنها كدت

 ظالماً به للكتابه بهم  ألحقته وما كان فيهم أنت

 وم لبابه؟؟يسمى أديب ق هل  رأينا مخنثاً كاتباً أو هل

  : وله فيه

 وعدت في هزلي والمكرمات  عن جدي وعن شغلي أقصرت

 غيراً يغير مثلها مثلي  أراني الدهر من تصريفه لما

 ليس يبلغه ذوو عقل ما  أحمد بن ثوابة بجنونه بلغ

 يرفع رزق ذي فضل فالعقل  إن كان نقص المرء يجلب حظه

    

حدثنا ابن حمارب : حدثنا ابن مسكة قال: ا أبو بكر الصيمري قالحدثن: قال أبو حيان يف كتاب الوزرين
إن صديقاً البن ثوابة الكاتب أيب العباس، يكىن أبا عبيدة، قال له ذات : مسعت أمحد بن الطيب يقول: قال
إنك حبمد اهللا ومنه، ذو أدب وفصاحة وبراعة، فلو أكملت فضائلك، بأن تضيف إليها معرفة : يوم

ي، وعلم األشكال اهلندسية، الدالة على حقائق األشياء، وقرأت إقليدس وتدبرته، فقال له الربهان القياس
رجل من علماء الروم، يسمى ذا اإلسم، وضع كتاباً فيه : وما كان إقليدس؟ ومن هو؟ قال: ابن ثوابة

هم، ويلطف أشكال كثرية خمتلفة، تدل على حقائق األشياء املعلومة واملغيبة، يشحذ الذهن، ويدقق الف
املعرفة، ويصفي احلاسة، ويثبت الروية، ومنه افتتح اخلط، وعرفت مقادير حروف املعجم، قال له أبو 
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: ال تعلم كيف هو؟ حىت تشاهد األشكال، وتعاين الربهان، قال: وكيف ذلك؟ قال: العباس بن ثوابة

: لك، قال أمحد بن الطيبفافعل ما بدا لك، فأتاه برجل يقال له قويري مشهور، ومل يعد إليه بعد ذ

     : فاستغربت ذلك، وعجبت منه، فكتبت إىل أيب ثوابة رقعة نسختها

، أن رجالً من إخوانك أشار عليك، بتكميل - جعلت فداك -، اتصل يب، "بسم اهللا الرمحن الرحيم"
وأذنت له، فضائلك وتقويتها، بشيء من معرفة القياس الربهاين، وطمأنينتك إليه، وأنك أصغيت إىل قوله، 

فأحضرك رجالً كان غاية يف سوء األدب، ومعدناً من معادن الكفر، وإماماً من أئمة الشرك، الستغرارك 
واستغوائك، خيادعك عن عقلك الرصني، وينازلك يف ثقافة فهمك املبني، فأىب اهللا العزيز، إال مجيل عوائه 

أيت على قواعد برهانه من ذروته، وحتط احلسنة قبلك، ومننه السواب لديك، وفضله الدائم عندك، بأن ت
عوايل أركانه، من أقصى معاقد أسه، فأحببت استعالمي ذلك على كنهه من جهتك، ليكون شكري 
لك، على ما كان منك، حسب لومي لصاحبك، على ما كان منه، وألتاليف الفارط، يف ذلك بتدبر 

وصلت " بسم اهللا الرمحن الرحيم: "ة نسختهافأجابين ابن ثوابة برقع: املشيئة، إن شاء اهللا تعاىل، قال
 وفهمت فحواها، وتدبرت متضمنها، واخلرب كما اتصل بك، واألمر كما بلغك، - أعزك اهللا -رقعتك 

احلمد هللا مويل النعم، واملتوحد بالقسم، : وقد خلصته وبينته، حىت كأنك معنا وشاهدنا، وأول ما أقول
، وأنا أسأله إتراع الشكر على ذلك، وعلى ما منحنا من ودك، "وإليه املصري"، "إليه يرد علم الساعة"

بنحسه، " لعنه اهللا تعاىل"إعالمك وتعريفك مبا تأدى إليك، أن أبا عبيدة : وإمتامه بيننا مبنه، ومما أحببت
ودسه وحدسه، اغتالين ليكلم ديين، من حيث ال أعلم، وينقلين عما أعتقده، وأراه وأضمره، من اإلميان 

 عز وجل، وبرسوله صلى اهللا عليه وسلم، موطداً إىل الزندقة، بسوء نيته من اهلندسة، وأنه يأتيين باهللا
عسى أفيد به براعة يف صناعة، أو كماالً : برجل يفيدين علماً شريفاً، تكمل به فضائلي فيما زعم، فقلت

اخص النظر، منتشر عصب بأن هلم، فأتاين بشيخ ديراين ش: يف مروءة، أو فخاراً عند األكفاء، فأجبته
البصر، طويل مشذب، حمزوم الوسط، متزمل يف مسكة فاستعذت بالرمحن، إذ نزغين الشيطان، وجملسي 

غاص باألشراف، من كل األصناف وكلهم يرمقه، ويتشوف إىل رفعي جملسه، وإدنائه وتقريبه، 
وفتح أوساقه، فتبينت يف ، فأخذ جملسه، ولوى أشداقه، "واهللا حميط بالكافرين"ويعظمونه وحييونه، 

بلغين أن عندك معرفة من اهلندسة، وعلماً واصالً إىل فضل، : مشاهدته النفاق، ويف ألفاظه الشقاق، فقلت
يفيد الناظر فيه حكمة، وتقدماً يف كل صناعة، فهلم أفدنا شيئاً منها، عسى أن يكون عوناً لنا على دين 

فمن زحزح "فيداً زهداً ونسكاً، فذلك هو الفوز العظيم، أو دنيا، يف مروءة ومفاخرة لدى األكفاء، وم
فأحضرين دواة وقرطاساً، فأحضرما، : ، قال"وما ذلك على اهللا بعزيز"، "عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز

فأخذ القلم ونكت نكتة، نقط منها نقطة، ختيلها بصري، وتومهها طريف، كأصغر من حبة الذرة، فزمزم 
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: تال عليها من حكم أسفار أباطيله، مث أعلن عليها جاهراً بإفكه وأقبل علي وقالعليها من وساوسه، و

أضللتين ورب الكعبة، وما الشيء الذي ال جزء له؟ : أيها الرجل، إن هذه النقطة شيء ال جزء له، فقلت
مسعتها فقال كالبسيط، فأذهلين وحريين، وكاد يأيت على عقلي، لوالأن هداين ريب، ألنه أتاين بلغة، ما 

واهللا من عريب وال عجمي، وقد أحطت علماً بلغات العرب، وقمت ا وسربا جاهداً، واختربا عامداً، 
وما : وصرت فيها إال ما ال أجد أحداً يتقدمين إىل املعرفة به، وال يسبقين إىل دقيقة وجليلة، فقلت أنا

: دين، أتضرب باهللا األمثال؟ واهللا يقولإنك من امللح: كاهللا، وكالنفس، فقلت له: الشيء البسيط؟ فقال

لعن اهللا مرشداً أرشدين إليك، وداالً دلين عليك، " فال تضربوا هللا األمثال، إن اهللا يعلم وأنتم ال تعلمون"
فما ساقك إيل إال قضاء سوء، وال كسعك حنوي إال احلني، وأعوذ باهللا من احلني، وأبرأ إليه منكم ومما 

فلما مسع .  املؤمنني، إين بريء مما تشركون، ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيمتلحدون، واهللا ويل أمري
إين أرى فصاحة لسانك سبباً لعجمة : مقاليت كره استعاذيت، فاستخفه الغضب، فأقبل علي مستبسالً وقال

وبني فهمك، وتدرعك بقولك آفة من آفات عقلك، فلوال من حضر واهللا الس، وإصغاؤهم إليه مستص
أباطيله، ومستحسنني أكاذيبه، وما رأيت من استهوائه إياهم خبدعه، وما تبينت من توازرهم، ألمرت 

بسل لسان اللكع األلكن، وأمرت بإخراجه، إىل آخر نار اهللا وسعريه، وغضبه ولعنته، ونظرت إىل 
    ما غضبكم لنصراين يشرك باهللا، : أمارات الغضب يف وجوه احلاضرين، فقلت

إن كان :  من دونه األنداد، ويعلن باإلحلاد، وال مكانكم لنهكته عقوبة، فقال له رجل منهمويتخذ
إن عندي مسلماً يتقدم أهل : لعن اهللا حكمة مشوبة بكفر، فقال يل آخر: حكيم، فغاظين قوله، فقلت

جمدور ائتين به، فأتاين برجل قصري دحداح، آدم، : هذا العلم، ورجوت بذكره اإلسالم خرياً، فقلت
ما : الوجه، أخفش العينني، أجلح أفطس، سيء املنظر، قبيح الزي، فسلم، فرددت عليه السالم، فقلت

أبو من؟ فقال أبو حيىي، فتفاءلت مبلك املوت عليه : امسك؟ فقال أعرف بكنية قد غلبت علي، فقلت
رف السوء إال أنت، اللهم إين أعوذ بك من اهلندسة، اللهم فاكفين شرها، فإنه ال يص: السالم، وقلت

إن صديقاً يل جاءين بنصراين يتخذ األنداد، : ، وقلت"احلمد هللا، واملعوذتني، وقل هو اهللا أحد"وقرأت 
ويدعي أن هللا األوالد، ليغويين، فهلم أفدنا شيئاً من هندستك، واقبسنا من ظرائف حكمتك، ما يكون يل 

أحضرين دواة وقرطاساً، : ح جتارة، وأعود بضاعة، فقالسبباً إىل رمحة اهللا، ووسيلة إىل غفرانه، فإا أرب
وكيف : أتدعو بالدواة والقرطاس، وقد بليت منهما ببلية، كلها مل تندمل عن سويداء قليب، فقال: فقلت

إن النصراين نقط نقطة كأصغر من سم اخلياط، وقال يل، إا معقولة كربك األعلى، : كان ذلك؟ فقلت
 قوبري، وما كان يصنع - لعن اهللا -إين أعفيك من النقطة، : ره وإفكه، فقالفواهللا ما عدا فرعون وكف

استجهلين ورب الكعبة، وقد أخذت بأزمة الكتابة، : بالنقطة؟ وهل بلغت أنت أن تعرف النقطة؟ فقلت
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ال تعرف فحوى النقطة، فنازعتين نفسي يف معاجلته بغليظ : وضت بأعبائها، واستقللت بثقلها، يقول يل
ائتين بالتخت، فواهللا ما رأيت خملوقاً : قوبة، مث استعطفين احللم إىل األخذ بالفضل، ودعا بغالمه، وقالالع

بأسرع إحضاراً له من ذلك الغالم، فأتاه به، فتخيلته هيئة منكرة، ومل أدر ما هو؟ وجعلت أصوب الفكر 
و؟ أصندوق هو؟ فإذا ليس فيه، وأصعد أخرى، وأجيل الرأي ملياً، وأطرق طويالً، ألعلم أي شيء ه

حلد مللحد، يلحد به الناس عن احلق، مث : بصندوق، أختت؟ فغذا ليس بتخت، فتخيلته كتابوت، فقلت
إن أمرك لعجب كله، ومل أر : أخرج من كمه ميالً عظيماً، فظننته متطبباً، وإنه ملن شر املتطببني، فقلت له

ت مبتطبب، ولكن أخط به اهلندسة على هذا التخت، لس: أميال املتطببني كميلك، أتفقأ به العني؟ قال
إنك وإن كنت مبايناً للنصراين يف دينه، ملوازر له يف كفره، أختط على ختت مبيل، لتعدل به عن : فقلت له

وضح الفجر إىل غسق الليل؟ ومتيل يب إىل الكذب باللوح احملفوظ، وكاتبيه الكرام، إياي تستهوي؟ أم 
لست أذكر لوحاً حمفوظاً، وال مضيعاً، وال كاتباً كرمياً، وال لئيماً، : كم فقالحسبتين كمن يهتز ملكايد

اخطط، فأخذ خيط، وقليب : ولكن أخط فيه اهلندسة، وأقيم عليها الربهان بالقياس والفلسفة، قلت له
إن هذا اخلط طول بال عرض، فتذكرت صراط ريب املستقيم، : مروع جيب وجيباً، وقال يل غري متعظم

 أتدري ما تقول؟ تعال صراط ريب املستقيم، عن ختطيطك وتشبيهك، وحتريفك - قاتلك اهللا -: ت لهوقل
وتضليلك، إنه لصراط مستقيم، وإنه ألحد من السيف الباتر، واحلسام القاطع، وأدق من الشعر، وأطول 

 ريب؟ مما متسحون، وأبعد مما تذرعون، ومداه بعيد، وهوله شديد، أتطمع أن تزحزحين عن صراط
وحسبتين غراً غبياً، ال أعلم ما يف باطن ألفاظك، ومكنون معانيك، واهللا ما خططت اخلط، وأخربت أنه 

 أعوذ باهللا وأبرأ -طول بال عرض، إال ضلة بالصراط املستقيم، لتزل قدمي عنه، وأن ترديين يف جهنم، 
ة، ومما تعلنون وتسرون، ولبئسما ، إين بريء من اهلندس-إليه من اهلندسة، ومما تدل عليه، وترشد إليه 

سولت لك نفسك، أن تكون من خزنتها، بل من وقودها، وإن لك فيها ألنكاالً وسالسل وأغالالً، 
سدوا فاه، خمافة أن يبدر من فيه، مثل ما بدر من املضلل األول، : فقلت. وطعاماً ذا غصة، نفأخذ يتكلم

 الناس واحلجارة، عليها مالئكة غالظ شداد، ال وقودها"وأمرت بسحبه، فسحب إىل أليم عذاب، ونار 
مث أخذت قرطاساً، وكتبت بيدي مييناً، آليت فيها بكل عهد " يعصون اهللا ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون

مؤكد، وعقد مردد، وميني ليست هلا كفارة، أين ال أنظر يف اهلندسة أبداً، وال أطلبها، وال أعلمها من 
وال على وجه من الوجوه، وال على سبب من األسباب، وأكدت مبثل ذلك على أحد ال سراً وال جهراً، 

عقيب وعقب أعقام، ال تنظروا فيها وال تتعلموها، مادامت السموات واألرض، إىل أن تقوم الساعة، 
    مليقات 

 مين،  عنه، فيما دفعت إليه، وامتحنت به، ولتعلم ما كان- أعزك اهللا -يوم معلوم، وهذا بيان ما سألت 
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ولوال وعكة أنا يف عقابيلها، حلضرتك مشافهاً، وأخذت حبظ املتمين بك، واالستراحة إليك، متهد على 
  .ذلك عذري، فإنك غري مباين لفكري، والسالم

ال شك أن أكثر ما يف هذه الرسالة، مفتعل مزور، وما أظن : قال عبد اهللا الفقري إليهن مؤلف هذا الكتاب
هو مبكانة من العلم، حبيث تلقى إليه مقاليد اخلالفة، فيخاطب عنها بلسانه القاصي برجل مثل ابن ثوابة، و

والداين، ويرتضيه العقالء والوزراء، حبيث ال يرون له نظرياً يف زمانه، يف براعة لسانه، توىل كتابة اإلنشاء 
د، وهو الذي السنني الكثرية، أن يكون منه هذا كله، ولكن عسى أن يكون منه، ما كان من ابن عبا

: كان ابن عباد يسب أصحاب اهلندسة، ويقول: ساق أبو حيان، خرب ابن ثوابة ألجله، وهو أن قال

جاءين بعض هؤالء احلمقى، ورغبين يف اهلندسة، فابتدأ فأثبت مخسة وعشرين، وخط خطاً، ووضع 
وعشرون كنت أعرف أن هذا مخسة : شكالً، وطول، وزعم أنه يعمل برهاناً على ذلك، فقلت له

ومثل هذا ال يبعد : ضرورة، وقد شككت اآلن، فأنا جمتهد حىت أعلم باالستدالل، وهذا هو اخلسار، قلت
أن يقول مثله، من مل يتدرب ذه الصناعة، فأما ما تقدم من حديث ابن ثوابة، فهو غاية يف التجلف، 

ان فيلسوفاً، وكان ابن ثوابة والرجل كان أجل من ذلك، وإمنا أيت إما من جهة أمحد بن الطيب، ألنه ك
متعجرفاً كما ذكرنا، فأخذ يسخر منه، ليضحك املعتضد، فإن أمحد بن الطيب، كان من جلساء 

وإما أن يكون أبو حيان، جرى على عادته، يف وضع ما أكثر من وضعه من مثل ذلك، واهللا . املعتضد
  .أعلم

  أحمد بن علي، بن المأمون، النحوي اللغوي

    

مات يف التاسع عشر من شعبان، سنة ست ومثانني . حب اخلط املليح، والعقل الصحيحالقاضي، صا
سألت ولده أبا حممد، عبد اهللا بن أمحد عنه، . ومخسمائة، ومولده يف ذي القعدة، سنة تسع ومخسمائة

فأعطاين جزءاً خبط والده هذا، وقد ضمنه ذكر نفسه، وذكر ولده، فنقلت منه مجيع ما أذكره يف هذه 
وأصله الزول، وإمنا غريه "أنا أمحد بن علي، بن هبة اهللا، بن علي الزوال، : لترمجة، إال ما أبينه، فقالا

، بن "الرجل الشجاع، وقد ذكر ذلك يف كتاب األلفاظ البن السكيت: املتكلمون، وزادوا ألفاً، والزول
 هارون الرشيد باهللا اخلليفة، بن حممد حممد، بن يعقوب، بن احلسني، ابن عبد اهللا املأمون باهللا، اخلليفة، بن

املهدي باهللا اخلليفة، بن عبد اهللا املنصور باهللا اخلليفة، بن حممد الكامل، بن علي السجاد، ابن عبد اهللا خري 
األمة، بن العباس سيد العمومة، ابن عبد املطلب شيبة احلمد، بن هاشم عمرو العال، ابن عبد مناف، بن 

، بن كعب، بن لؤي، بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن النضر، هو قريش بن قصي، بن كالب، بن مرة
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كنانة، بن خزمية، بن مدركة، ابن إلياس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، ابن أد، بن أدد، بن 
اليسع، بن اهلميسع، بن سالمان، ابن ثبت، بن مجيل، بن قيدار، بن إمساعيل، بن إبراهيم اخلليل، بن آزر، 

 تارح، بن ناحور، بن ساروغ، ابن أرغو، بن فالع، بن عابر، بن ساخل، ابن أرفخشذ، ابن سام، بن بن
نوح، بن ملك، بن متوشلخ، بن أخنوخ، وهو إدريس بن ليارد، بن مهالئيل، بن قينان، بن أنوش، بن 

ذي القعدة شيث، بن آدم، أيب البشر، فطرة اهللا عز وجل، ومولدي يف ضحى ار الثالثاء، ثالث عشر 
سنة تسع ومخسمائة، ولدت بدرب فريوز، يف الدار املعروفة اآلن، بورثة ابن الثقفي، القاضي عز الدين، 

، وكان والدي يومئذ، كاتب الزمام يف األيام املستظهرية، وبعد ذلك يف - رمحه اهللا -قاضي القضاة، 
، - رمحه اهللا -شرة، على املرزقي األيام املسترشدية مدة، وكنت مذ نشأت، ختمت القرآن، وقرأته للع
، وكنا نترافق حني - وفقه اهللا -األمني أيب بكر، أنا وحجة اإلسالم، أبو حممد، إمساعيل بن اجلواليقي 

احلداثة يف القراءة على الشيوخ، ويتكثر بعضنا ببعض، ونتعاضد يف القراءة، وكتبت اخلط على أيب سعيد 
، وكان صاحلاً أديباً، صائم الدهر، عاملاً يف فنون - رمحه اهللا -احلسن بن منصور، أيب احلسن اجلزري، 

من العلم، فقيهاً، وكان والدي يؤثرين من دون إخويت، ملا يراه من اشتغايل بالعلم، فإنين منذ انفصلت من 
، - رمحه اهللا -املكتب، رجعت بقراءة النحو واللغة، إىل شيخنا أوحد الزمان، أيب منصور بن اجلواليقي، 

وصحبته إحدى عشرة سنة، وقرأت عليه كتباً كثرية من حفظي، ويغر حفظي، حىت توليت القضاء، سنة 
أربع وثالثني ومخسمائة، وكان احلكم والقضاء على دجيل، إىل والدي املقدم ذكره، مضافاً إىل اخلطابة، 

 العال، وكان خياطب من فحني ويل أمر ديوان الزمام ببغداد، رد القضاء إىل ولده هبة اهللا، امللقب بتاج
 باألجل األوحد، زين اإلسالم، جنم الكفاءة، تاج العال، مجال الشرف، جمد - جمده اهللا -الديوان العزيز 

القضاة، عني الكفاءة، وكان بعد ذلك أضيف إليه نظر دجيل أمجع، مع املخزنيات، وكان ذا سطوة 
لعبيد، والقرايا واألمالك، والرياسة التامة، وشجاعة، وثروة كبرية، ومماليك من األتراك، واإلماء وا

والصيت والذكر اجلميل، بني العرب والعجم، وكان له معروف كبري، ودار مضيف حبريب، جيتمع إليها 
أمراء العرب على طبقام، وغريهم من الغرباء، وكان له نواب يف القضاء حبريب، واحلظرية، وغريمها، 

امغاين، إىل أن درج باملوصل مسموماً خمافة منه، ملا شوهد من وكانت واليته من قاضي القضاة الد
رياسته، وتبع العرب والتركمان له، ومحل السالح، واجلند الكثري، واالستطالة العظيمة، وأنفذ ميتاً يف 

ستارة حىت دفن حبريب، يف أواخر سنة ثالث وثالثني ومخسمائة، واحندر ولده علي بن هبة اهللا، بن علي، 
كانه ببذل املال اجلم، وكان وزير الزمان يومئذ، شرف الدين علي بن طراد الزينيب، يف أوائل األيام طالباً م

قد رسم توليك من غري قربة، لتميزك : املقتفوية، فترك مع بذله، ووليت بعد أن أحضرت، وقيل يل
 ديوان السلطنة، بالعلم، وكان يل من العمر يومئذ، أربع وعشرون سنة، واعتزى ابن أخي بعد ذلك، إىل
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وخاطب الديوان العزيز يف ذلك فلم جيب، ودخل يف النوبة مجاعة من األهل واألكابر من والة األمر، 
    فتوسط احلال على أن يكون لولده جملس وساطة، وحكم 

حبريب يف املداينات، وما عداها إيل مع اخلطابة، ولذلك نصر يقني، فكتبت رسالة إىل املواقف املقدسة 
  .- قدسها اهللا -ية املقتفوية، النبو

ومعاذ اهللا أن يقارن هذا الفىت بالعبد، وال يعرف فتيالً من وثري، وال يؤلف بني كلمتني يف تعبري، : ومنها
لوسيم قراءة الفاحتة أخجلته، أو رمي منه التماس حاجة يف التطهر أحفزته، وعد عن أسباب ال ميكن 

ائقه معلومة، ومآخذه مفهومة، وحمل الشيء عنده قابل، بسطها، وال يروق خطها، وأما العبد فطر
واجلمهور إليه مائل، وسحاب االستحقاق ملا أهل له يف أرضه هاطل، ومعاذ اهللا أن يتغري من كرمي اآلراء 

الشريفة يف حقه رأي، أو ينفصم من تلك الوعود فيما أهل له وأي، والوعود كالعهود، ومواقع الكلم 
جللمود، وهو واثق من اإلنعام، مبا سار بني األنام، ليغدو مستحكم الثقة باإلكرام، الشريفة كالتربق يف ا
  .واألمر أعلى والسالم

فربز التوقيع األشرف املقتفوي، يؤمر فيه بالعمل بسابق التوقيع، وخرجت إىل العمل، وبقيت مدة، فتويل 
الختصاص، واستخدام قضاة األطراف القضاء ملدينة السالم، وفاء بن املرخم، وكان على حالة جليلة من ا

من جانبه، فأبيت ذلك،وخاطبت يف اخلروج عن يده، وإضافة باقي دجيل، مع ما وااله وقاربه، من لدن 
تكريت إىل األنبار، وإىل اجلبل وما وااله، من بلد خانقني، وروشن قبادوا، إىل احلربية من اجلانب الغريب 

، وقصر القضاة - رضي اهللا عنه -يل املستنجد باهللا، ببغداد، وكنت أحكم يف ذلك أمجع، حىت و
وغريهم، وأنا يف اجلملة، وبقيت إحدى عشرة سنة مقصوراً، إىل أن تويف إىل رمحة اهللا، بعد أن استوعب 
ما كنت أملكه سائره، فلم أضيع من زماين شيئاً، وكنت يف احلبس مبائيت جملدة، منها، اجلمهرة أليب بكر 

والغريبان . وإصالح املنطق، حمشي جملدة واحدة.  وشرح سيويه، ثالث جملدات.بن دريد، جملدتان
وغريب احلديث أليب عبيد، . وشعر املتنيب جملدة. وأشعار اهلذليني ثالث جملدات. للهروي، جملدة واحدة

وأشياء يطول شرحها من الكتب الكبار، وحفظت أوالدي اخلتمة، وأيضاً حفظتهم كتباً كثرية . جملدتان
 علم العربية والتفاسري، وغريب القرآن، واخلطب واألشعار، وشرحت هلم كتاب الفصيح، ومجعت هلم يف

كتاباً مسيته أسرار احلروف، يبني فيه خمارجها ومواقعها من الزوائد، واملنقلب، واملبدل، واملتشابه، 
ت فيه من اشتقاق األمساء، واملضاعف، وتصريفها يف املعاين املوجودة فيها، واملعاين الداخلة عليها، وذكر

كل ما تكلمت به علماء البصريني، والكوفيني، وغريهم من أهل اللغة، وهو جملدة ضخمة، حتتوي على 
  .عشرين كراسة، يف كل وجهة عشرون سطراً

وملا درج اإلمام املستنجد باهللا، وأتاح اهللا اخلروج من ذلك الضيق، وويل بعده اإلمام العادل الرحيم، 
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اهللا أمري املؤمنني، ومشلت رمحته من كان يف السجن من األمة، حىت مل يبق فيه أحداً إال أفرج املستضئ ب
عنه، ومن وجد له خبزانته املعمورة من ماله شيئاً عليه امسه، أعاده عليه، وكل من كان يف والية، أعاده 

ممن أنعم يف حقه، بإعادة إليها، ومن وجد من ملكه شيئاً حتت االعتراض، أفرج عنه، وأعاده إليه، وأنا 
خرقة كان ختمها باقياً عليها، وامسي فيها ثالمثائة دينار إمامية صحاح، من مجلة ما أخذ من مايل، 

فأعادها علي، وأعاد علي سهاماً يف ثلث قراي بالرذان، وقراحاً ببلدة احلظرية، وما كان فات وبيع مل 
واستخدامي يف مهام عدة، وكان الوسيط يف ذلك يرجع، وأنعم يف حقي بإعادة والييت علي، وتقرييب 

كله، الوزير عضد الدولة، أبو الفرج بن رئيس الرؤساء، وكان حمباً إلسداء العوارف واالصطناع، 
وجذب الباع، وإدخال املكارم عند الرجال، وكان كرمياً رحب الفناء ألرباب احلوائج، بعيداً ما ينفصل 

  .من بابه حمروم

من خطه، واجتمعت بولده قوام الدين، أيب حممد عبد اهللا، بن أمحد، وقد أفردت له هذا آخر ما نقلته 
  : ترمجة يف هذا الكتاب، فأنشدين لوالده من حفظه

 كتم الوجد أبدى الضنا ومن  المشوق كثير العنا فراد

 األماني له والمنا وكانوا  وكم مدنف في الهوى بعدهم

  العناشوق يعاني موله  خلفوه أخا لوعة لقد

 آده ما به قد منا إذا  من الشوق في إثرهم ينادي

    

 وقلباً بوادي منى مقيماً  جسداً ناحالً بالعراق بيا

  ن ويغدو بهن الشجا ديدنا  تحرقه زفرات الحني

  وهي طويلة، قاهلا يف زعيم الدين بن جعفر، عند عوده من مكة، 

  دأحمد بن أبي عمر، المقرئ، المعروف بأحمد الزاه

: أبو عبد اهللا األندرايب، مات يف العشرين من ربيع األول، سنة سبعني وأربعمائة، ذكره عبد الغافر، وقال

شيخ زاهد عابد، عامل بالقراءات، له التصانيف احلسنة يف علم القراءات، مسع احلديث، وأكثر مساعه مع 
يقه، مسعا صحيح مسلم وغريه، السيد أيب املعايل، جعفر بن حيدر العلوي، اهلروي الصويف، وكان رف

  .روى عنه أبو احلسن احلافظ. وروى عن حممد بن حيىي ابن احلسن احلافظ

  أحمد بن محمد، بن بشر، بن سعد المرثدي، أبو العباس
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سنة ست ومثانني ومائتني، وذكر ابن بنت الغرياين : كنيته أبو علي، ومات يف صفر: ذكره الطيب فقال
نني، ومسع علي ابن اجلعد، واهليثم بن خارجة يف آخرين، وروى عنه أبو بكر أنه مات يف سنة أربع ومثا

هو أحد الثقات، وذكره حممد : الشافعي وغريه، وكان عبد الرمحن بن يوسف يثين عليه، وقال ابن املنادي
كنيته أبو العباس الكبري، وهو الذي كان ابن الرومي يكاتبه يف السمك كان : بن إسحاق الندمي فقال

كتاب األنواء يف اية احلسن، كتاب رسائله، : رثدي يكتب للموفق يف خاصة أمره، وله من الكتبامل
كتاب أشعار قريش، وعليه عول أبو بكر الصويل يف كتاب األوراق، وله انتحل، وقد ذكرت ذلك يف 

  .أخبار الصويل

  أحمد بن محمد، بن عاصم، أبو سهل الحلواني

بينه وبني أيب سعيد السكري نسب قريب، فروى عن أيب سعيد : قالذكره حممد بن إسحاق الندمي، و
كتاب : كتبه، وكان كثرياً ما توجد خبطه، وخطه يف اية القبح، إال أنه من العلماء، وله من الكتب

  .اانني األدباء

  أحمد بن محمد، بن بنت الشافعي

، ال أعرف من خطه إال ما هو صحيح اخلط، متقن الضبط، من أهل األدب، يعتمد على خطه وضبطه
وكتبه أمحد بن حممد، بن "رأيته خبطه، بكتاب تفسري القرآن، البن جرير الطربي، وقد ذكر عند خامتته 

  ".بنت الشافعي، وراق اجلهشياري

  أحمد بن محمد، بن سليمان، بن بشار، الكاتب

 وكان أحد األفاضل من هو أستاذ أيب عبد اهللا الكويف الوزير،: ذكره حممد بن إسحاق الندمي فقال
  .الكتاب بالغة، وفصاحة، وصناعة، وله كتاب اخلراج حنو ألف ورقة، وكتاب الشراب واملنادمة

  أحمد بن محمد، المهلبي أبو العباس

: هو مقيم مبصر ويعرف بالربجاين وله من الكتب: كذا ذكره حممد بن إسحاق الندمي يف كتابه، وقال

تصر يف النحو، وكان مبصر حنوي يعرف باملهليب، امسه علي بن أمحد، كتاب شرح علل النحو، كتاب املخ
فإن كان هذا، فقد وهم الندمي يف امسه، وإال فهو غريه، واهللا أعلم، وقد كتبنا لذلك . وكان يف هذا العصر

  .ترمجة يف بابه

  أحمد بن محمد، بن نصر

حب خراسان، كان أديباً فاضالً، ذكره اجليهاين أبو عبد اهللا، وزير نصر بن أمحد، بن نصر الساماين، صا
له من الكتب كتاب آئني، كتاب العهود واخللفاء واألمراء، كتاب : حممد بن إسحاق الندمي، وقال
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املسالك واملمالك، كتاب الزيادات يف كتاب الناشئ من املقاالت، وألمحد بن أيب بكر الكاتب، يهجو أبا 
  : عبد اهللا اجليهاين

 وأبطره ما ملك وتاه  ىأيا رب فرعون لما طغ

 فأقحمته اليم حتى هلك  لطفت وأنت اللطيف الخبير

 يسلك إال الذي قد سلك ه  فما بال هذا الذي ال أرا

 ر يدور بما يشتهيه الفلك  على نائبات الدهو مصوناً

 وقد خصل الملك لك فخذه  على أخذه قادراً ألست

  مشتركذا األمر بينهما ل  قرب األمر من أن يقا فقد

 لج في غيه وانهمك وقد  فلم صار يملي له وإال

 شريكاً وهل ثم شك ذا  يصفو الملك مادام ه ولن

ذكر هذه األبيات أبو احلسن، حممد بن سليمان، ابن حممد يف كتاب فريد التاريخ، يف أخبار خراسان، 
  : وأظنه اللحام: وقال فيه بعضهم يهجوه، قال

  عبارهبيان ال ال  لسان ال رواء ال

  منك إال باإلشاره  وال رد سالم ال

  أين آثار الوزاره  أنا أهواك ولكن

    

مث مات السديد، منصور بن نوح، وقام مقامه الرضي أبو القاسم، نوح بن منصور، واجليهاين على : قال
و احلسني عبد اهللا وزارته، مث صرفت عنه الوزارة يف شهر ربيع اآلخر سنة سبع وستني وثالمثائة، ووليها أب

  .بن أمحد العتيب

  أحمد بن محمد، بن يزداد، بن رستم

وحدث ا عن نصري بن يوسف، وهاشم بن عبد : أبو جعفر النحوي الطربي، سكن بغداد، قال اخلطيب
إين قد مسعت القراء، : قال عبد اهللا بن مسعود: العزيز، صاحيب علي بن محزة الكسائي، روى بإسناده قال

قال عمر بن حممد، بن . تقاربني، فاقرءوا كما علمتم، فإمنا هو كقول أحدكم هلم، وتعالفوجدم م
وله من : قال حممد بن إسحاق الندمي. مسعت من ابن رستم، يف سنة أربع وثالمثائة: سيف الكاتب

كتاب غريب القرآن، كتاب املقصور واملمدود، كتاب املذكر واملؤنث، كتاب صورة اهلمز، : الكتب
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:  التصريف، كتاب النحو، وقرأت يف كتاب الغاية، أليب بكر بن مهران النيسابوري يف القراءاتكتاب

قرأت على أيب جعفر، أمحد بن حممد، بن رستم : قرأت على أيب عيسى، بكار بن أمحد املقرئ قال
 بالعربية، الطراين، وكان مؤدباً يف دار الوزير بن الفرات، ووصلنا إليه باحليل والشفعاء، وكان بصرياً

حاذقاً يف النحو، أخذ القراءات عن نصري بن يوسف، أيب املنذر النحوي، صاحب الكسائي، وأخذ نصري 
  .عن الكسائي

  أحمد بن محمد، بن عبد اهللا، بن صالح

ابن شيخ بن عمري، أبو احلسن، أحد أصحاب أيب العباس ثعلب، ذكره املرزباين يف كتاب املقتبس، وقال 
يف سنة عشرين وثالمثائة، مات أبو بكر بن أيب شيخ ببغداد، وكان حمدثاً أخبارياً، : رخيهابن بشران يف تا

وله مصنفات، وال أدري أهو هذا، أم غريه؟ فإن الزمان واحد، وكالمها أخباري، واهللا أعلم، ولعل ابن 
  .بشران غلط يف جعله ابن أيب شيخ، أو جعله أبا بكر، واهللا أعلم

أنشدين أبو احلسن، أمحد بن حممد، بن صاحل، بن : د اهللا بن حيىي العسكري، قالحدث املرزباين، عن عب
  : شيخ ابن عمري األسدي لنفسه، وكتب ا إىل بعض إخوانه

 لوال مخافة التثقيل أمس  يا سيدي على التطفيل كنت

 إذا ما أتى بغير رسول ب  وتذكرت دهشة القارع البا

  فقدت كل ثقيلثقيالً م  أن أكون على القو وتخوفت

 دخول إليك أو في قفول في  تراني وقد وقفت أروي لو

  وهي من شهوة على التعجيل  العذراء حين تحايا لرأيت

تركت النبيذ، وأخربت أبا العباس ثعلباً : وحدث عن عمر بن بنان النماطي، عن أيب احلسن األسدي قال
سقاين فمررت على ثعلب، وهو جالس على باب بتركي إياه، مث لقيت حممد بن عبد اهللا، بن طاهر، ف

مرتله عشياً، فلما رآين أتكفأ يف مشييت، علم أين شارب، فقام ليدخل إىل مرتله، مث وقف على بابه، فلما 
  : حاذيته وسلمت عليه، أنشأ يقول

  حبت ابن سهالن صاحب القسط  من بعد ما نسكت وصا فتكت

  زلة الغلطيعفو عن فاهللا  كنت أحدثت زلة غلطاً إن

أهل الطائف يسمون اخلمار صاحب : فسألت ثعلباً عن ابن سهالن صاحب القسط، فقال: قال عمر
  .القسط
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انشدين أبو احلسن، أمحد بن حممد األنباري لنفسه، يف قصيدته املزدوجة، اليت : وحدث عن الصويل قال
  : متم ا قصيدة علي بن اجلهم، اليت ذكر فيها اخللفاء إىل زمانه

 بيت ماله وجنده فحاز  تولى المستعين بعده مث

  إحدى وخمسين برأي مبرم  أتى بغداد في محرم ثم

  : وذكر قطعة من أخباره، مث قال

  ولم يشب أمروه بعجز  خالفة المعتز وثبتت

  : وذكر طرفاً من أموره، مث قال

  في رجب من غير أمر عائق  محمد بن الواثق وقلدوا

  : وقال أيضاً

  جاء به الرحمن بعد الياس  باهللا دون الناس ديالمهت

  : مث قال بعد أبيات

  إمام صدق في صالح مجتهد  باألمر اإلمام المعتمد وقام

  .وساق قطعة من سريته

  أحمد بن محمد، جراب الدولة

    

طياب، هو أمحد بن حممد، بن علويه، من أهل سجستان، ويكىن أبا العباس، وكان طنبورياً أحد الظرفاء ال
كان يف أيام املقتدر، وأدرك دولة بين بويه، فلذلك مسى نفسه جبراب الدولة، ألم كانوا يفتخرون 

كتاب ترويح األرواح ومفتاح السرور واألفراح، مل : بالتسمية يف الدولة، وكان يلقب بالريح أيضاً، وله
  .يصنف يف فنه مثله اشتماالً على فنون اهلزل واملضاحك

   بن إسحاق،أحمد بن محمد،

بن إبراهيم، اهلمذاين أبو عبد اهللا، يعرف بابن الفقيه، أحد أهل األدب، ذكره حممد بن إسحاق يف كتابه، 
وله كتاب البلدان حنو ألف ورقة، أخذه من كتب الناس، : الذي ألفه يف سنة سبع وسبعني وثالمثائة قال

  .ء منهم واملفحمنيوسلخ كتاب اجليهاين، وكتاب ذكر الشعراء احملدثني، والبلغا

حممد بن إسحاق، بن إبراهيم، الفقيه أبو أمحد، والد أيب عبيد األخباري، روى عن إبراهيم : وقال شريويه
أمحد بن أمحد، بن حممد، بن : بن محيد البصري وغريه، وروى عنه ابنه أبو عبد اهللا، وقال شريويه
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لفقيه، ويلقب حباالن، صاحب كتاب البلدان، إسحاق، بن إبراهيم األخباري، أبو عبد اهللا، يعرف بابن ا
روى عن أبيه، وإبراهيم بن احلسني، بن ديزيل، وحممد بن أيوب الرازي، وأيب عبد اهللا احلسني، بن أيب 

  .وروى عنه أبو بكر بن بالل، وأبو بكر بن روزنة، ومل يذكر وفاته: السرح األخباري، وذكر مجاعة قال

  أحمد بن محمد، بن الوليد،

مد، يعرف بوالد من أهل بيت علم، وألبيه وجده ذكر يف هذا الكتاب، وتراجم يف مواضعها، بن حم
وكان بصرياً : مات فيما ذكره الزبيدي يف كتابه سنة اثنتني وثالمثائة، قال. وكنية أمحد هذا، أبو العباس

كان الزجاج يفضله، بالنحو، ساداً فيه، ورحل إىل بغداد من موطنه مصر، ولقي إبراهيم الزجاج وغريه، و
ويقدمه على أيب جعفر النحاس، وكانا مجيعاً تلميذيه، وكان الزجاج اليزال يثين عليه عند كل من قدم 

أبو جعفر النحاس، : يل عندكم تلميذ من حاله وصفته كذا، فيقال له: إىل بغداد من مصر، ويقول هلم
 ابن والد، وابن النحاس، وأمرمها ومجع بعض ملوك مصر بني: قال. بل أبو العباس بن والد: فيقول

أقول : كيف تبين مثال أفعلوت من رميت، فقال ابن والد: باملناظرة، فقال ابن النحاس البن والد
إمنا : ليس يف كالم العرب افعلوت، وال افعليت، فقال أبو العباس: ارمييت، فخطأه أبو جعفر، وقال

  . جعفر بذلكسألتين أن أمثل لك بناء ففعلت، وإمنا تعقله أبو

ولقد أحسن يف قياسه، حني قلب الواو ياء، وقد كان أبو احلسن سعيد بن مسعدة : قال الزبيدي
يبين من األمثلة، ما ال مثال له يف كالم العرب، وله كتاب املقصور واملمدود، وكتاب االنتصار : األخفش

  .لسيبويه، فيما ذكره املربد

  أحمد بن محمد، البشتي الخارزنجي

أبو حامد، أمحد : خارزنج قرية بنواحي نيسابور، بناحية بشت، واملشهور من هذه القرية: سمعاينقال ال
بن حممد اخلارزجني، إمام أهل األدب خبراسان يف عصره بال مدافعة، فإن فضالء عصره شهدوا له، ملا حج 

لتقدم، وكتابه بعد الثالثني وثالمثائة، وشهد له أبو عمر الزاهد، صاحب ثعلب، ومشايخ العراق با
املعروف بالتكملة، الربهان يف تقدمه وفضله، وملا دخل بغداد، تعجب أهلها من تقدمه يف معرفة اللغة، 

. بشت، وطوس: أنا بني عربني: هذا اخلراساين مل يدخل البادية قط، وهو من آدب الناس، فقال: فقيل

 مسع منه احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ، مسع احلديث من أيب عبد اهللا حممد بن إبراهيم البوشنجي، وحدث،
  .ومات يف رجب سنة مثان وأربعني وثالمثائة، وهذا كله نقله السمعاين من كتاب احلاكم أيب عبد اهللا

    

أحدمها : وممن ألف ومجع من اخلراسانيني يف زماننا هذا فصحف، وأكثر فغري، رجالن: قال األزهري
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ارزجني، واآلخر أبو األزهر البخاري، فأما اخلارزجني، فإنه ألف يسمى أمحد بن حممد البشيت، ويعرف باخل
فإنه : كتاباً مساه التكملة، أراد أنه كمل كتاب العني، املنسوب إىل اخلليل بن أ؛مد بكتابه، وأما البخاري

مسى كتابه احلصائل، فأعاره هذا االسم، ألنه أراد حتصيل ما أغفله اخلليل، ونظرت يف أول كتاب البشيت، 
استخرجت : قال اخلارزجني. فرأيته أثبت يف صدره الكتب املؤلفة، اليت استخرج كتابه منها، وعدد كتباً

ولعل بعض الناس يبتغي العيب بتهجينه والقدح فيه، : قال. ما وضعت يف كتايب هذا من الكتب املذكورة
، كإخباري عنهم، وال ألين أسندت ما فيه إىل هؤالء العلماء من غري مساع، وإمنا إخباري عن صحفهم

يزرى ذلك على من عرف الغث من السمني، وميز بني الصحيح والسقيم، وقد فعل مثل ذلك أبو تراب، 
صاحب كتاب االعتقاب، فإنه روى عن اخلليل بن أمحد، وأيب عمرو بن العالء، والكسائي، وبينه وبني 

، وهو مل ير منهم أحداً، قال هؤالء فترة، وكذلك العتيب روى عن سيبويه، واألصمعي، وأيب عمرو
كتاب التكملة، كتاب : ورد عليه األزهري يف هذا الفصل، مبا يطول على كتبه، وله من الكتب: املؤلف

  .التفصلة، كتاب تفسري أبيات أدب الكاتب

  أحمد بن محمد، بن إسحاق، بن أبي خميصة

مات سنة : د، ذكره اخلطيب فقاليعرف باحلرمي بن أيب العالء، أبو عبد اهللا، من أهل مكة، سكن بغدا
سبع عشرة وثالمثائة، وكان كاتب أيب عمر حممد بن يوسف القاضي، وحدث عن الزبري بكتاب النسب 

وحدث عنه أبو حفص بن شاهني، وأبو عمر بن حيوية، وأكثر عنه أبو الفرج، علي بن احلسني . وغريه
  .األصبهاين وغريه

  و محمدأحمد بن محمد، بن موسى، بن العباس، أب

كان معتنياً بأمر األخبار، وطلب التواريخ، وويل حسبة سوق الرقيق، : ذكره ابن اجلوزي يف املنتظم، وقال
  .وكتب عنه، ومات يف حمرم سنة أربع وعشرين وثالمثائة

  أحمد بن محمد، بن عبد اهللا الزردي

ق نيسابور، ذكره احلاكم، اللغوي، العالمة النيسابوري، أبو عمر الزردي، من قرى إسفرايني، من رساتي
وكان واحداً يف هذه الديار يف : مات أبو عمرو الزردي يف شعبان، سنة مثان وثالثني وثالمثائة، قال: وقال

عصره، بالغة وبراعة، وتقدماً يف معرفة أصول األدب، وكان رجالً ضعيف البنية مسقاماً، يركب محاراً 
ه، مسع احلديث الكثري من أيب عبد اهللا حممد ابن املسيب ضعيفاً، مث إذ تكلم، حتري العلماء يف براعت

  .األرغياين، وأيب عوانة يعقوب بن إسحاق، وأقراما

إن اهللا إذا فوض سياسة خلقه، إىل واحد : مسعت األستاذ أبا عمرو الزردي يف مرتلنا يقول: قال احلاكم
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ته تسع كل شيء، وملثل ذلك، كان خيصه هلا منهم، وفقه لسداد السرية، وأعانه بإهلامه، من حيث رمح
تفقدوا كالم ملوككم، إذ هم موفقون للحكمة، ميسرون لإلجابة، فإن مل حتظ به : يقول ابن املقفع

ليس لكالم : عقولكم يف احلال، فإن حتت كالمهم حيات فواغر، وبدائع جواهر، وكان بعضهم يقول
: ومسعت أبا عمر الزردي يقول: قال. صابةسبيل أوىل من قبول ذلك، فإن ألسنتهم ميازيب احلكمة واإل

  .علم مسموع، وعلم ممنوح: العلم علمان

  أحمد بن محمد، بن عبد ربه،

    

بن حبيب، بن حدير ابن سامل، موىل هشام بن عبد الرمحن، بن معاوية، ابن هشام، بن عبد امللك، بن 
عشرين وثالمثائة، ومولده سنة إنه مات يف سنة مثان و: مروان، كنيته أبو عمر، ذكره احلميدي، وقال

عن إحدى ومثانني سنة، ومثانية أشهر، ومثانية أيام، وهو من أهل بالد األندلس، . ست وأربعني ومائتني
وأبو عمر من أهل العلم، واألدب، والشعر، وهو صاحب كتاب العقد يف األخبار، مقسم : قال احلميدي

كالواسطة، والزبرجدة، والياقوتة، والزمردة، وما على عدة فنون، ومسى كل باب منه على نظم العقد، 
: أشبه ذلك، وبلغين أن الصاحب بن عباد، مسع بكتاب العقد، فحرص حىت حصل عنده، فلما تأمله، قال

، ظننت أن هذا الكتاب يشتمل على شيء من أخبار بالدهم، وإمنا هو مشتمل "هذه بضاعتها ردت إلينا"
وشعره كثري جمموع، رأيت منه نيفاً وعشرين : قال احلميدي. ه، فردهعلى أخبار بالدنا،ال حاجة لنا في

: قال. جزءاً، من مجلة ما مجع للحكم بن عبد اهللا امللقب بالناصر األموي سلطان العرب، وبعضها خبطه

وكانت أليب عمر بالعلم جاللة، وباألدب رياسة وشهرة، مع ديانته وصيانته، واتفقت له أيام وواليات 
ها نفاق، فتسود بعد املول، وأثرى بعد فقر، وأشري بالتفضيل إليه، إال أنه غلب عليه الشعر، ومن للعلم، في

شعره وكان بعض من تألفه قد أزمع لعى الرحيل يف غداة عينها، فأتت السماء يف تلك الغداة مبطر جود، 
  : منعته من الرحيل، فكتب إليه أبو عمر ابن عبد ربه

 يأبى عليك اهللا والقدر هيهات  رابتكرت لبين أنت مبتك هال

  حتى رثا لي فيك الريح والمطر  أبكي حذار البين ملتهفاً مازلت

 بغليل الشوق تستعر نيرانها  برده من حيا مزن على كبد يا

  حتى أراك فأنت الشمس والقمر  أال أرى شمساً وال قمراً آليت

  : ومن شعره السائر

  وحشة الروح بل يا غربة الجسديا   في بلد والروح في بلد الجسم
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 رحمة فهما سهمان في كبد من  تبك عيناك لي يا من كلفت به إن

ووقف ابن عبد ربه حتت روشن لبعض الرؤساء، قد رش مباء وكان فيه غناء حسن، ومل يعرف ملن : قال
  : هو؟ فقال

 كنت أحسب هذا البخل في أحد ما  يا من يضن بصوت الطائر الغرد

  أصغت إلى الصوت لم ينقص ولم يزد  ع أهل األرض قاطبةأن أسما لو

 صوتاً يجول مجال الروح في الجسد  فال تضن على سمعي تقلده

 من حسد أو مات من كمد لذاب  كان زرياب حيا ثم أسمعه لو

 ولست آتيك إال كسرتي بيدي  فإني لست أشربه: أما النبيذ

 املوصلي يف صنعة الغناء ومعرفته، وله أصوات مدونة، وزرياب عندهم، جيري جمرى إسحاق بن إبراهيم
وأليب عمر أيضاً أشعار كثرية، مساها املمحصات، وذلك أنه : قال. ألفت الكتب فيها، وضربت به األمثال

  : نقض كل قطعة قاهلا يف الصبا والغزل، بقطعة يف املواعظ والزهد، وأرى أن من ذلك قوله

  ا اخضر منها جانب جف جانبإذ  إنما الدنيا غضارة أيكة أال

 وال اللذات إال مصائب عليها  الدار ما اآلمال إال فجائع هي

 عيون دمعها اآلن ساكب وقرت  أسخنت باألمس عيناً قريرة وكم

 ذاهب منها فإنك ذاهب على  فال تكتحل عيناك منها بعبرة

  : ومن شعره، وهو آخر شعر قاله فيما قيل

 لأليام معتوران وصرفان  رهاوأبلتني الليالي بك بليت

  وعشر أتت من بعدها سنتان  ال أبكي لسبعين حجة ومالي

    

وقد أجاز يل رواية كتابه املوسوم بالعقد، احلافظ ذو النسبني، بين دحية واحلسني، أبو اخلطاب عمر بن 
 بن عبد امللك، بن احلسني، املعروف بابن دحية املغريب السبيت، فإنه رواه عن شيخه أيب حممد عبد احلق،

ثوبة العبدي، عن شيخه أيب عبد اهللا، حممد بن معمر، عن شيخه أيب بكر، حممد بن هشام املصحفي عن 
وقسم كتاب العقد على مخسة وعشرين كتاباً، كل . أبيه، عن زكريا بن بكري، بن األشبح، عن املصنف

 كتاب باسم جوهرة من جواهر كتاب منها جزءان، فذلك مخسون جزءاً يف مخسة وعشرين كتاباً، كل
كتاب اللؤلؤة يف السلطان، مث كتاب الفريدة يف احلروب، مث كتاب الزبرجدة يف األجواد، : العقد، فأوهلا
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مث كتاب اجلمانة يف الوفود، مث كتاب املرجانة يف خماطبة امللوك، مث كتاب الياقوتة يف العلم واألدب، مث 
زمردة يف املواعظ، مث كتاب الدرة يف التعازي واملراثي، مث كتاب كتاب اجلوهرة يف األمثال، مث كتاب ال

اليتيمة يف األنساب، مث كتاب العسجدة يف كالم األعراب، مث كتاب انبة يف األجوبة، مث كتاب الواسطة 
يف اخلطب، مث كتاب انبة الثانية، يف التوقيعات، والفصول، والصدور، وأخبار الكتبة، مث كتاب 

الثانية يف اخللفاء وأيامهم، مث اليتيمة الثانية يف أخبار زياد، واحلجاج، والطالبيني، والربامكة، مث العسجدة 
الدرة الثانية يف أيام العرب ووقائقعهم، مث الزمردة الثانية يف فضائل الشعر، ومقاطعه وخمارجه، مث اجلوهرة 

 يف علم األحلان واختالف الناس فيه، مث املرجانة الثانية يف أعرايض الشعر، وعلل القوايف، مث الياقوة الثانية
الثانية يف النساء وصفان، مث اجلمانة الثانية يف املتنبئني زاملمرورين، والطفيليني، مث الزبرجدة الثانية يف 

 التحف، واهلدايا، والنتف، والفاكهات وامللح، مث الفريدة الثانية يف اهليئات والبنائني، والطعام والشراب، مث

ومن شعر ابن عبد : اللؤلؤة الثانية يف طبائع اإلنسان، وسائر احليوان، وتفاضل البلدان، وهو آخر الكتاب
  : ربه

 نادت متى يكوت التالقي ثم  ودعتني بزورة واعتناق

 بين تلك الجيوب واألطواق  وبدت لي فأشرق الصبح منها

 عينيك مصرع العشاق بين  سقيم الجفون من غير سقم يا

 مت قبل يوم الفراق ليتني  يوم الفراق أقطع يوم إن

  : ومن شعره أيضاً

 هاجا لوعة وبالبال خطين  ذا الذي خط الجمال بخده يا

 لبست بعارضيك حمائال حتى  ما صح عندي أن لحظك صارم

 أن اخلطيب أبا الوليد ابن عسال، حج، فلما انصرف، تطلع إىل لقاء املتنبئ: أخربين بعض العلية: قال

واستشرف، ورأى أن لقيته فائدة يكتسبها، وحلة فخر ال حيتسبها، فصار إليه، فوجده يف مسجد عمرو 
  : أال أنشدين ملليح األندلس، يعين ابن عبد ربه فأنشده: بن العاص، ففاوضه قليالً مث قال

 ورشاً بتقطيع القلوب رفيقا  لؤلؤاً يسبي العقول أنيقا يا

 يعود من الجناء عقيقا ورداً  إن رأيت وال سمعت بمثله ما

  أبصرت وجهك في سناه غريقا  نظت إلى محاسن وجهه وإذا

 بال قلبك ال يكون رقيقا ما  من تقطع خصره من ردفه يا
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مث إن . يا ابن عبد ربه، لقد يأتيك العراق حبواً: وقال. فلما أكمل إنشاده، استعادها منه، مث صفق بيديه
عمره عن صبوته، وأخلص هللا يف توبته، فاعترب أشعاره اليت قاهلا يف الغزل ابن عبد ربه، أقلع يف آخر 

هال : واللهو، وعمل على أعاريضها وقوافيها يف الزهد، ومساها املمحصات، فمنها القطعة اليت أوهلا
  : ابتكرت لبني أنت مبتكر حمصها بقوله

  ماذا الذي بعد شيب الرأس تنتظر؟  قادراً ليس يعفو حين يقتدر يا

 الحقيقة واعلم أنها سقر عن  بقلبك إن العين غافلة عاين

 للظالمين فما تبقي وال تذر  تزفر من غيظ إذا سعرت سوداء

 لكان فيه عن اللذات مزدجر  لم يكن لك غير الموت موعظة لو

 هال ابتكرت لبين أنت مبتكر  المقول له ما قلت مبتدئاً أنت

  ،أحمد بن محمد، بن إسماعيل النحاس

    

أبو جعفر من أهل مصر، رحل إىل بغداد، فأخذ عن املربد، واألخفش علي بن سليمان، ونفطويه، 
مث عاد إىل مصر فأقام ا إىل أن مات ا، فيما ذكره أبو بكر الزبيدي يف كتابه، يف . والزجاج، وغريهم

  .سنة سبع وثالثني وثالمثائة

  .تعارف الذائع، يستغين بشهرته، عن اإلطناب يف صفتهصاحب الفضل الشائع والعلم امل: وأبو جعفر هذا

ومل يكن له مشاهدة، فإذا خال بعلمه جود وأحسن، وكان ال ينكر أن يسأل أهل النظر : قال الزبيدي
فحدثين قاضي القضاة باألندلس، وهو : قال الزبيدي. والفقه، ويفاتشهم عما أشكل عليه يف تصانيفه

تيت ابن النحاس يف جملسه مبصر، فألفيته ميلي يف أخبار الشعراء شعر قيس أ: املنذر بن سعيد البلوطي قال
  : بن معاذ انون، حيث يقول

  تبكي على نجد لعلي أعينها؟  هل بالشام عين حزينة خليلي

 باتت وبات قرينها مطوقة  اسلمها الباكون إال جمامة قد

 يدنيها من األرض لينها يكاد  أخرى على خيزرانة تجاوبها

: وكيف تقوله أنت يا أندلسي؟ فقلت:  باتا يصنعان؟ فقال يل- أعزك اهللا -يا ابا جعفر، ماذا : فقلت

بانت وبان قرينها، فسكت، ومازال يستثقلين بعد ذلك، حىت منعين كتاب العني، وكنت ذهبت إىل 
يت رجالً كامل االنتساخ من نسخته، فلما قطع يب، قيل انتسخ من أيب العباس ابن والد، فقصدته، فلق

العلم، حسن املروءة، وسألته الكتاب فأخرجه غلي، مث تندم أبو جعفر ملا بلغه إباحة ابن العباس الكتاب 
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  .يل، وعاد إىل ما كنت أعرفه منه

وكان أبو جعفر لئيم النفس، شديد التقتري على نفسه، وكان رمبا وهبت له العمامة، فقطعها ثالث : قال
وائجه بنفسه، ويتحامل فيها على أهل معرفته، وصنف كتباً حساناً مفيدة، عمائم، وكان يأىب شرى ح

منها كتاب األنوار، كتاب االشتقاق ألمساء اهللا عز وجل، كتاب معاين القرآن، كتاب اختالف الكوفيني 
، كتاب أخبار الشعراء، كتاب أدب الكتاب، كتاب الناسخ واملنسوخ، كتاب "املقنع"والبصريني مساه 

يف النحو، كتاب صناعة الكتاب، كتاب إعراب القرآن، كتاب شرح السبع الطوال، كتاب شرح الكايف 
  .أبيات سيبويه، كتاب االشتقاق، كتاب معاين الشعر، كتاب التفاحة يف النحو، كتاب أدب امللوك

القاضي : أن تصانيفه تزيد على اخلمسني مصنفاً، وقد ذكر أبو عبد اهللا احلميدي: ومسعت من حيكي
هو أبو احلكم، املنذر ابن سعيد، يعرف بالبلوطي، ينسب إىل موضع : ملذكور يف قصة ابن النحاس، وقالا

هناك قريب من قرطبة، يقال له فحص البلوط، ويل قضاء اجلماعة بقرطبة، يف حياة احلكم املستنصر، 
: صنيف يف األدب، فقالوذكر له قصة استحسنتها فأثبتها ههنا، إذ مل أجعل له ترمجة، ألنه مل يذكره بالت

كان احلكم املستنصر مشغوفاً بأيب علي القايل، ييؤهله لكل مهمة يف بابه، فلما ورد رسول ملك الروم، 
أمره عند دخول الرسول إىل احلضرة أن يقوم خطيباً، مبا كانت العادة جارية به، فلما كان يف ذلك 

مله رجاله، وال ساعده لسانه، ففطن له أبو الوقت، وشاهد أبو علي اجلمع، وعاين احلفل، جنب ومل حت
احلكم، منذر بن سعيد القاضي، فوثب وقام مقامه، وارجتل خطبة بليغة على غري أهبة، وأنشد لنفسه يف 

  : آخرها

 صاحبه أزرى به البلد لكن  المقال الذي ما عابه فند هذا

 منهم فاغتالني النكد لكنني  كنت فيهم غريباً كنت مطرفاً لو

  ما كنت أبقى بأرض ما بها أحد   الخالفة أبقى اهللا بهجتهالوال

هذا كبش رجال الدولة، مث ذكر : واتفق اجلمع على استحسانه، ومجال استدراكه، وصلب العلج وقال
  .قصته مع ابن النحاس بعينها

  أحمد بن محمد بن حمادة أبو الحسن الكاتب

دباء، وله كتاب امتحان الكتاب، وديوان ذوي حسن األدب، من أفاضل الكتاب، صنف الكتب ولقي األ
  .األلباب، كتاب شحذ الفطنة، كتاب الرسائل، ذكر ذلك حممد بن إسحاق

  أحمد بن محمد، بن عبد اهللا، بن هارون
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أبو احلسني، أظنه من عسكر مكرم، ألنه اعتىن بشرح خمتصر حممد بن علي، بن غسماعيل املربمان، مث 
     : قرأت يف بعض اموعات

، فادعى أحدمها على اآلخر شيئاً، فقال - رمحه اهللا -تقدم رجالن إىل القاضي أيب أمحد بن أيب عالن، 
ابن هارون النحوي العسكري، فقال : من هذا؟ فقالوا: ماله عندي حق، فقال القاضي: املدعي عليه

ب شرح العيون، له شرح كتاب التلقني، رأيته ومساه البارع، وكتا. فاعطه ما أقررت له به: القاضي
  .وكتاب شرح ااري، رأيت كتاب شرح التلقني خبطه، وقد كتبه يف رجب، سنة تسع وستني وثالمثائة

  أحمد بن محمد، بن ميمون

هو : بن أمحد، بن نصر، بن ميمون ابن مروان بن األسلمي، الكفيف النحوي أبو عمرو، قال ابن الفرضي
اسم بن أصبغ، وحممد بن حممد اخلشين وغريمها، وكان مسع من ق. من أهل قرطبة، ويقال له اشكابة

صاحلاً عفيفاً، أدب عند الرؤساء واجللة من امللوك، ومات إلحدى عشرة ليلة خلت من شوال، سنة 
  .تسعني وثالمثائة

  أحمد بن محمد،العروضي

وقد قرئ بن أمحد أبو احلسن، العروضي معلم أوالد الراضي باهللا، وجدت على كتابه يف العروض خبطه، 
وكان إماماً يف علم العروض، حىت قال ابو علي الفارسي يف بعض . عليه يف سنة ست وثالثني وثالمثائة

وقد كفانا أبو احلسن العروضي الكالم : "كتبه، وقد احتاج إىل االستشهاد ببيت قد تكلم عليه يف التقطيع
نقلت من : اهللا حممد بن عمران املرزباينولقي أبو احلسن ثعلباً وأخذ عنه، وروى أبو عبيد " يف هذا الباب

كتاب ألفه أبو القاسم عبيد اهللا بن جرو األسدي يف العروض، وكان الكتاب خبط أيب احلسن السمسماين 
وكان أبو احلسن علي بن أمحد العروضي، عمل كتاباً كبرياً، وحشاه مبا قد ذكر أكثره، ونقل : يقول فيه

شيئاً قليالً، وضم إليه باباً يف علم القوايف، وذاك علم مفرد مثل علم كالم أيب إسحاق الزجاج، وزاد فيه 
العروض، وفيه مسائل لطيفة، واختالف كثري، حيتاج إىل كشف واستقصاء نظر، ومل أره كبري عمل، ولو 

نسخ كتاب أيب احلسن األخفش يف القوايف، لكان أعذر عندي، مث ضم إليه باباً يف استخراج املعمي، 
تعلق بالعروض، وضم إليه باباً يف اإليقاع ونسبه، وغريه به أحذق، وختمه بقصيدة يف العروض، وهذا ال ي

ومل يفد ا غري التكرير، وكان ينبغي أن يويف صناعته حقها، وال خيل بشيء منها، مث يتعرض ملا قد ضمه 
  .إليها

  أحمد بن محمد التاريخي،
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كتاب ضخم ذكر فيه :  يف مآثر املغرب كتباً مجة، منهاعامل باألخبار، ألف: الرعيين باألندلس احلميدي
مسالك األندلس ومراسيها، وأمهات مدا وأجنادها الستة، وخواص كل بلد منها، ذكره ابن جرير وأثىن 

  .عليه

  أحمد بن محمد، بن موسى بن، بشير بن، جناد

ه كتاب يف أخبار ملوك ل: ابن لقيط، الرازي األندلسي، أصله من الري، ذكره أبو نصر احلميدي قال
األندلس وكتام وخططها، على حنو كتاب أمحد بن أيب طاهر يف أخبار بغداد، وكتاب يف أنساب 
مشاهري أهل األندلس، يف مخس جملدات ضخم، من أحسن كتاب وأوسعه، كتاب تارخيه األوسط، 

  .هكتاب تارخيه األصغر، كتاب مشاهري أهل األندلس، يف مخسة أسفار، من جيد كتب

أصله رازي، قدم أبوه على اإلمام حممد، وكان أبوه من أهل اللسن واخلطابة، وولد : وقال ابن الفرضي
أمحد هذا باألندلس، يوم االثنني عاشر ذي احلجة، سنة أربع وسبعني ومائتني، ومات الثنيت عشرة ليلة 

  .خلت من رجب، سنة أربع وأربعني وثالمثائة

  ي األندلسيأحمد بن محمد، بن فرج، الجيان

أمحد بن فرج، وكذلك أخوه، وهو وافر األدب، كثري الشعر، : أبو عمرو وقد ينسب إىل جده، فيقال
معدود يف العلماء والشعراء، وله الكتاب املعروف بكتاب احلدائق، ألفه للحكم املستنصر، عارض فيه 

كل باب مائة بيت، وأبو عمرو كتاب الزهرة البن داود األصبهاين، إال أن ابن داود، ذكر مائة باب، يف 
ذكر مائيت باب، يف كل باب مائة بيت، ليس منها باب يكرر امسه أليب بكر، ومل يورد فيه لغري 

  .األندلسيني شيئاً، وأحسن االختيار ما شاء

وله أيضاً كتاب املنتزين والقائمني باألندلس وأخبارهم، وكان احلكم قد سجنه ألمر نقمه عليه، قال 
  .أظنه مات يف سجنه، وله يف السجن أشعار كثرية مشهورةو: احلميدي

  أحمد بن محمد، بن سعيد، بن عبيد اهللا

ابن أمحد، بن سعيد، بن أيب مرمي، أبو بكر القرشي الوراق، وراق أيب احلسن، أمحد بن عمري، بن 
  .جوصي، احلافظ الدمشقي، ويعرف بابن فطيس

    

ال سنة مخسني وثالمثائة، ومولده يف رمضان، سنة إحدى ومات يف شو: قال ابن عساكر يف تاريخ دمشق
وسبعني ومائتني، أو اثنتني وسبعني ومائتني، وهو صاحب اخلط احلسن املشهور، موىل جويرية بنت أيب 

: وقد ذكره عبد العزيز الكناين وقال: سفيان، روى احلديث عن مجاعة من أهل الشام، قال ابن عساكر
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  .اس بدمشق، له خط حسنكان ثقة مأموناً، يورق للن

وإمنا ذكرناه، ملا اشترطنا يف أول الكتاب، من ذكر أرباب اخلطوط املنسوبة، فذكرناه ملا : قال املؤلف
  .وصفه به ابن عساكر من جودة اخلط، وأما أنا، فلم أر من خطه شيئاً

  أحمد بن محمد، بن الفضل،

بكر ابن دريد، وأبا بكر بن السراج، وأبا بكر بن جعفر، بن حممد ابن اجلراح، أبو بكر اخلزاز، مسع أبا 
بن األنباري، وروى كثرياً من مصنفام، ومات يف سنة إحدى ومثانني وثالمثائة، وكان ثقة حسن األدب 
واخلط، واإلتقان، والضبط، فاضالً أديباً، كثري الكتب، حسن احلال، ظاهر الثروة، روى عنه القاضي أبو 

 والتنوخي، وأبو احلسني هالل بن احملسن، وأوالد الصابئ كلهم كثرياً من العالء الواسطي، والصيمري،
  .كتب األدب، متصلة الرواية إىل اآلن، وقد روى شيخنا تاج الدين أبو اليمن من طريقه عدة كتب أدبية

. كتيب بعشرة آالف درهم، ووايب بعشرة آالفدرهم: مسعت ابن اجلراح يقول: قال أبو القاسم التنوخي

وكان أحد الفرسان، يلبس أداته، ويركب فرسه، وخيرج إىل : ي بعشرة آالف درهم قال التنوخيوسالح
  .امليدان، ويطارد الفرسان

  "أحمد بن محمد، بن أحمد،األصبهاني المقرئ

سكن دمشق، وصنف تصانيف يف القراءات، وقرأ " أبو علي األصبهاين املقرئ"بن احلسني، بن سعيد، 
، زيد بن علي، بن أمحد، بن أيب بالل الكويف، وأيب بكر النقاش، وأيب العباس بن القرآن على أيب القاسم

احلسن ابن سعد الفاسي، وأيب عبد اهللا، صاحل بن مسلم، بن عبيد اهللا، بن املقرئ، وأيب الفتح، املظفر بن 
سن الكاليب، ومسع بدمشق أبا حممد عبد اهللا بن عطية، وعبد الوهاب بن احل. أمحد، بن إبراهيم، بن برهان

ومات سنة ثالث وتسعني وثالمثائة، . واحلسني بن علي، وأبا القاسم بن الفرات، وأبا نصر بن اجلبان
  .بدمشق يف شهر ربيع اآلخر، وكان جلنازته مشهد عظيم

  أحمد بن محمد، بن هاشم،

يكىن أبا بن خلف، ابن عمرو بن سعيد ابن عثمان، بن سلمان، بن سليمان، القيسي القرطيب األعرج، 
عمر، مسع حممد بن عمر بن لبابة، وأسلم بن عبد العزيز، وأمحد بن خالد، ومال إىل النحو وغلب عليه، 

مات سنة . وأدب به، وكان وقوراً مهيباً، ال يقدم عليه، وال عنده هزل، وكان يلقب بالقاضي لوقاره
  .ذكره حممد ابن حسن: قال ابن الفرضي. مخس وأربعني وثالمثائة

  بن محمد، بن جعفر، بن ثوابةأحمد 
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يكىن أبا عبد اهللا، أحد البلغاء الفهماء، وأرباب االتساع يف علم البالغة، ويل ديوان الرسائل بعد أبيه 
حممد بن جعفر، يف سنة اثنيت عشرة وثالمثائة، يف أيام املقتدر، ومل يزل على ديوان الرسائل، إىل أن مات 

 سنة تسع وأربعني وثالمثائة، فويل ديوان الرسائل بعده، أبو إسحاق وهو متوليه، يف أيام معز الدولة، يف
مسعت الوزير أبا احلسن، علي بن عيسى، يقول : الصابئ، حدث أبو احلسني، علي بن هشام الكاتب قال

فما أحد، على وجه " أما بعد: "أليب عبد اهللا، أمحد بن حممد، بن حممد، بن جعفر، بن ثوابة، ما قال
: من جدك، وكان أبوك أكتب منه، وأنت أكتب من أبيك، قال أبو علي احملسن التنوخياألرض أكتب 

وقد رأيت أنا أبا عبد اهللا هذا يف سنة تسع وأربعمائة، وإليه ديوان الرسائل، وكان اية يف حسن الكالم 
  .والكتبة

  أحمد بن محمد، بن الفضل، األهوازي

كتاب : له من الكتب: د بن إسحاق الندمي وقاليعرف بابن كثري، صاحب بالغة وفضل، ذكره حمم
  .مناقب الكتاب

  أحمد بن محمد، األفريقي المعروف بالمتيم

كتاب الشعراء الندماء، كتاب االنتصار : أبو احلسن، أحد األدباء، الفضالء، الشعراء، له من التصانيف
رأيته ببخارى شيخاً رث اهليئة، : املنبئ عن فضل املتنبئ، وغري ذلك، وله ديوان شعر كبري، قال الثعاليب

ومما أنشدين . تلوح عليه سيماء احلرفة، وكان يتطبب ويتنجم، فأما صناعته اليت يعتمد عليها، فالشعر
  : لنفسه

 بنجوم الليل إذ نجموا شبهتهم  أدباء ما علمتهم وفتية

 فما درت نوب األيام أين هم؟  فروا إلى الراح من خطب يلم بهم

    : يضاً لنفسهوأنشدين أ: قال

  فقلت أعزبي عن ناظري أنت طالق  تلوم على تركي الصالة حليلتي

 له الشيخ الجليل وفائق يصلي  ال صليت هللا مفلساً فواهللا

 وأين خيولي والحلي والمناطق  أصلي أين مالي ومنزلي لماذا

 يميني إنني لمنافق؟ عليه  وال فتر من األرض يحتوي أصلي

 أصلي له ما الح في الجو بارق  وسع لم أزلبلى إن على اهللا 

  : وله يف تركي



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  308  

 ضاق لها صدري تركية  أسير في يدي مقلة قلبي

  ليس لها زر سوى السحر  من ضيقها عروة كأنها

  أحمد بن محمد، بن إبراهيم، بن الخطاب

اهلروي، وكان اخلطايب أبو سليمان، من ولد زيد بن اخلطاب، أخي عمر بن اخلطاب، كذا ذكر أبو عبيد 
مات اخلطايب فيما ذكره عبد الرمحن بن عبد اجلبار، الفامي . تلميذه، وأبو منصور الثعاليب، وكان صديقه

يف سنة مثان ومثانني وثالمثائة، ومولده يف رجب، سنة " ومساه محداً"اهلروي، يف تاريخ هراة من تصنيفه 
  .تسع عشرة وثالمثائة

نقلت من خط الشيخ ابن عمر، تويف اإلمام أبو سليمان اخلطايب : لنقلت من خط أيب سعد السمعاين، قا
ببست يف رباط على شاطئ هندمند، يوم السبت السادس عشر من شهر ربيع اآلخر، سنة ست ومثانني 

أنه تويف سنة تسع وأربعني وثالمثائة، : وذكر أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي يف كتاب املنتظم. وثالمثائة
كان اخلطايب حجة صدوقاً، رحل إىل العراق، واحلجاز، وجال يف : قال السمعاين. يءوهذا ليس بش

خراسان، وخرج إىل ما وراء النهر، وكان يتجر يف ملكه احلالل، وينفق على الصلحاء من إخوانه، وقد 
ه وذكر. كان يشبه يف زماننا بأيب عبيد القاسم بن سالم: ذكره الثعاليب يف كتاب يتيمة الدهر، وقال

وذكر : احلافظ أبو طاهر، أمحد بن حممد، بن أمحد السلفي، يف شرح مقدمة كتاب معامل السنن له،فقال
وإمنا ذكرته أنا يف : قال املؤلف. اجلم الغفري، والعدد الكثري، أن امسه محد، وهو الصواب، وعليه االعتماد

يه، مسياه أمحد، وقد مساه احلاكم بن هذا الباب، ألن الثعاليب، وأبا عبيد اهلروي، وكانا معاصريه وتلميذ
: البيع يف كتاب نيسابور محداً، وجعله يف باب من امسه محد، وذكر أبو سعد السمعاين يف كتاب مرو

: قال. امسي الذي مسيت به محد، لكن الناس كتبوه أمحد، فتركته عليه: سئل أبو سليمان عن امسه فقال

  : لي ببست يف شعر،فسماه محداً فقالورثاه أبو بكر عبد اهللا بن إبراهيم احلنب

 فيها للثناء ممادح شمائل  وقد كان حمداً كاسمه حمد الورى

 ذكرت يوماً فهن مدائح إذا  خالئق ما فيها معاب لعائب

 واهللا عاف وصافح ورحمته  اهللا الكريم بعفوه تغمده

  قرى روحه ما حن في األيك صادح  ريحان اإلله وروحه الزال

.  العلم عن كثري من أهله، ورحل يف طلب احلديث، وطوف وألف يف فنون من العلم وصنفوأخذ: قال

وأخذ الفقه عن أيب بكر القفال الشاشي، وأيب علي بن أيب هريرة، ونظرائهما من فقهاء أصحاب 
  .الشافعي
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 ما كتاب معامل السنن، يف شرح كتاب السنن أليب داود، كتاب غريب احلديث، ذكر فيه: ومن تصانيفه
مل يذكره أبو عبيد، وال بان قتيبة يف كتابيهما، وهو كتاب ممتع مفيد، رواه عنه أبو احلسني عبد الغافر بن 

كتاب تفسري أسامي الرب عز وجل، شرح األدعية . حممد، بن عبد الغافر، الفارسي مث النيسابوري
كتاب أعالم . عروسكتاب ال. كتاب إصالح الغلط. كتاب العزلة. املأثورة، كتاب شرح البخاري

ومن شيوخ اخلطايب يف األدب . كتاب شرح دعوات أليب خزمية. كتاب الغنية عن الكالم. احلديث
إمساعيل الصغر، وأبو عمر الزاهد، وأبو العباس األصم، وأمحد بن سليمان النجار، وأبو عمرو : وغريه

م، فإنه نيسابوري، وا السماك، ومكرم القاضي، وجعفر اخللدي، كل هؤالء بغداديون، سوى األص
منهم عبد بن أمحد، ابن غفري اهلروي، وأبو مسعود : كتب عنهم عايل اإلسناد جداً، وروى عنه خلق

احلسن بن حممد الكرابيسي البسيت، روى عنه ببست، وأبو بكر حممد ابن احلسن املقرئ، روى عنه بغزنة، 
ستان، وأبو عبد اهللا حممد بن علي، بن عبد وأبو احلسن علي ابن احلسن، الفقيه السجزي، روى عنه بسج

  .اهللا الفسوي، روى عنه بفارس، وآخرون

    

وقد روى عنه اإلمام الفقيه، أبو حامد اإلسفراييين، فقيه العراق، واحلاكم أبو عبد اهللا، حممد بن البيع 
 أبو منصور وأنشد. النيسابوري، روى عنه خبراسان وقد حدث عنه أبو عبيد اهلروي يف كتاب الغريبني

  : عبد امللك بن حممد الثعاليب، أليب سليمان اخلطايب يف اليتيمة أشعاراً منها

 واهللا في عدم الشكل ولكنها  وما غربة اإلنسان في شقة النوى

 كان فيها أسرتي وبها أهلي وإن  وإني غريب بين بست وأهلها

  : وأليب منصور الثعاليب يف اخلطاب شعر منه

 عندي دنا مثواك أو شطنا فأنت   األرض أو أقمسليمان سر في أبا

 روحك بل روحي، فأنت أنا فديت  ما أنت غيري، فأخشى أن تفارقني

أنبأنا إمساعيل ابن أمحد احلافظ، أنبأنا أبو القاسم سعد بن علي، بن : نقلت من خط أيب سعد السمعاين
كنت مع أيب سليمان اخلطايب، فرأى : ، قالحممد الرحياين أدباً، أنبأنا أبو سعد اخلليل، بن حممد اخلطيب

  : طائراً على شجرة، فوقف ساعة يستمع، مث أنشأ يقول

 البرية منحازاً ومنفردا من  ليتني كنت ذاك الطائر الغردا يا

 وترفعه أفنانه صعدا طوراً  في غصن بان دهته الريح تخفضه

 االترب أو نفية يروى بها كبد في  الهموم سوى حب تلمسه خلو
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 عليه حساب في المعاد غدا وال  إن يؤرقه فكر لرزق غد ما

 كان مثلك في الدنيا فقد سعدا من  طوباك من طائر طوباك ويحك طب

أنشدين أبو : وحدث أبو بكر حممد بن علي، بن احلسن، بن الراغوثي اللغوي، فيما ذكره السلفي قال
  : منصور الثعاليب بنيسابور للخطايب، يقوله يف الثعاليب

 مثله حين تستقري البالد أخ ما  قلبي رهين بنيسابور عند أخ

  منها التقى، والنهى، والحلم ينتسخ  صحائف أخالق مهذبة له

وقلت أنا فيه يف سنة مخسني ومخسمائة، لشغفي بتآليفه، ورغبيت يف حتصيل : قال أبو طاهر السلفي
  .تصانيفه

 واآلدابشيخ أهل العلوم   ظن هذا الخطاء في الخطابي

 ومن قوله كفصل الخطاب ل  على كتبه اعتماد ذوي الفض من

 لذي العرش غاية اإلتعاب س  أن يحوز الفردوس إذ أتعب النف

 من بعد رغبة في الثواب نيف  في األخذ جداً وفي التص وتعنى

 أتى بكل صواب ألمعي  اهللا وجهه من إمام نضر

  شبهة وارتيابمن غير حان  قد فاز بالروح والري ولعمري

 ع على الزائفين سوط عذاب  قد كان شمس متبعي الشر هو

  : ومن شعره يف اليتيمة. وللسلفي فيه أشعار غري هذا، يف اية الضعف والسقط كما ترى

 بها اإلخوان والدار واألهال عدمت  اغترابي عن سجستان أنني وليس

  دم الشكالوإن الغريب الفرد من يع  مالي بها من مشاكل ولكنني

  : وله

 شرهم ما دونه وزر والناس  السباع العوادي دونه وزر شر

 ترى بشراً لم يؤذه بشر وما  كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع

  : ومنه أيضاً

 فإنما أنت في دار المداراة  دمت حياً فدار الناس كلهم ما

 قليل نديماً للندامات عما  من يدر دارى، ومن لم يدر سوف يرى

  : نه أيضاًوم
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  كم ذا التواري وأنت الدهر محجوب؟  ورأى من حجبتي عجباً وقائل

 المشيب ودين اهللا مطلوب نجم  حلت نجوم الدهر منذ بدا :فقلت

 إن غريم الموت مرهوب أبصار  من وجل باالستتار عن ال فلذت

  : ومنه أيضاً

 سكنت عما قليل تحرك وإن  سكوت الحادثات فإنها تغنم

  رهان وهل للرهن عندك مترك  أيام السالمة إنهاب وبادر

  : ومنه أيضاً

 ولم يستقص قط كريم وأبق  وال تستوف حقك كله تسامح،

 كال طرفي قصد األمور ذميم  وال تغل في شيء من األمر واقتصد

     : - رمحه اهللا -قال الثعاليب له يف مرثية اخلطايب : وقال أبو القاسم الداوودي اهلروي

  انظروا كيف تسقط األقمار؟؟  كيف تخمد األنوار اانظرو

  هكذا في الثرى تغيض البحار  انظروا هكذا تزول الرواسي

  أحمد بن محمد،أبو عبيد الهروي

بن عبد الرمحن، أبو عبيد اهلروي الباشاين املؤدب، صاحب كتاب غرييب القرآن واحلديث، والسابق إىل 
أبو سليمان اخلطايب، وكان اعتماده وشيخه الذي يفتخر : اعة منهماجلمع بينهما يف علمنا، قرأ على مج

مات أبو عبيد هذا، فيما ذكره . به، أبا منصور حممد بن أمحد األزهري، صاحب كتاب التهذيب يف اللغة
روى عنه كتاب الغريبني، أبو عمرو عبد الواحد بن أمحد . املليحي، سنة إحدى وأربعمائة يف رجبها

كتاب والة . كتاب الغريبني: كر حممد بن إبراهيم، بن أمحد األزدستاين، وله من الكتباملليحي، وأبو ب
  .هراة

  أحمد بن محمد، بن عبد اهللا، بن يوسف

ابن حممد، بن مالك السهلي األديب، أبو الفضل، العروضي الصفار الشافعي، ذكره عبد الغفار يف 
ده سنة أربع وثالثني وثالمثائة، وهو شيخ أهل مات بعد سنة ست عشرة وأربعمائة، ومول: السياق، فقال

. وأيب الفضل املزكي، وأيب منصور األزهري، وأقرام. األدب يف عصره، حدث عن األصم، واملكاري

إمام : علي بن أمحد الواحدي، وغريه، وذكره أبو منصور الثعاليب فقال: وخترج به مجاعة من األئمة، منهم
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 الكتب، وأنفق عمره على مطالعة العلوم، وتدريس مؤديب نيسابور، يف األدب، خنق التسعني يف خدمة
  : وإحراز الفضائل، واحملاسن، وهو القائل يف صباه

 نجوم السعد ما حظه؟ فسل  أوفى على الديوان بدر الدجى

 أفتن أم لفظه؟؟ ولحظه  أملح أم خطه أخده

  : وأنشدين لنفسه: قال

 خرهاهللا قلب ص أودعها  الفضة العبرة لعزة

 كد وألف كره بألف  إذا النار أخرجتها حتى

  أقسى من الصخر ألف مره  اهللا كف وغد أودعها

  أحمد بن محمد،ابن شرام الغساني

بن أمحد، بن سلمة، ابن شرام الغساين أحد النحاة املشهورين بالشام، صحب أبا القاسم الزجاجي وأخد 
صحيح الكتابة، وجدت خطه يف كتاب أمايل عنه، وكتب تصانيفه، وكان جيد اخلط والضبط، 

أمحد بن حممد، : ذكره أبو القاسم فقال. الزجاجي، وقد فرغ من كتابتها، يف سنة ست وأربعني وثالمثائة
بن أمحد، بن سلمة، أبو بكر بن أيب العباس، الغساين املعروف بابن شرام النحوي، مسع أبا بكر اخلرائطي، 

ن إمساعيل التميمي، وأبا احلسن أمحد ابن جعفر، بن حممد الصيدالين، وأبا الدحداح أمحد بن حممد، ب
وعبد الغافر بن سالمة احلمصي، وأبا القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي، وأبا بكر أمحد بن حممد، 

بن سعيد، بن عبيد اهللا، بن فطيس، واحلسن بن حبيب احلظائري، وأبا الطيب أمحد ابن إبراهيم، بن 
روى عنه رشا . باين، وإبراهيم بن حممد، بن أيب ثابت، وأبا علي حممد بن القاسم، بن أيب نصرعبادل الشي

قال . بن نظيف، وأبو بكر أمحد بن احلسن، بن أمحد ابن الطبال، وأبو احلسن الربعي، وأبو نصر بن اجلبان
خلون من شعبان، سنة تويف أبو بكر ابن شرام يوم الثالثاء، لعشر : رأيت يف كتاب عتيق: ابن األكفاين

  .سبع ومثانني وثالمثائة

  أحمد بن محمد،الخالل، الوراق

صاحب اخلط املليح الرائق، والضبط املتقن الفائق، أظنه ابن أيب " اخلالل، الوراق، األديب،"بن احلسن، 
وجدت خطه . ، ونراه أخا هذا، واهللا أعلم"آخر"الغنائم األديب، وقد ذكرنا يف باب علي ابن حممد، 

  .على كتاب قد كتبه يف سنة مخس وستني وثالمثائة

 ^  

  الجزء الخامس 
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  أحمد بن محمد،الملقب مسكوية

    

بن يعقوب، امللقب مسكوية أبو علي اخلازن، صاحب التجارب، مات فيما ذكره حيىي بن مندة، يف تاسع 
ة من متكلمي وقد ذكر طائف: صفر، سنة إحدى وعشرين وأربعمائة، قال أبو حيان يف كتاب اإلمتاع

وأما مسكوية، ففقري بني أغنياء، وغين بني أنبياء، ألنه شاذ، وإمنا أعطيته يف هذه األيام، : زمانه، مث قال
قال الوزير ومن هو قلت أبو . صفو الشرح إليساغوجي، وقاطيغورياس، من تصنيف صديقنا بالري

ئذ بابن اخلمار، ورمبا شاهد أبا القاسم الكاتب، غالم أيب احلسن العامري وصححه معي، وهو اآلن ال
يا : فقال. سليمان املنطقي، وليس له فراغ، لكنه حمب يف هذا الوقت، للحسرة الىت حلقته مما فاته من قبل

قد كان هذا ولكنه : عجباً لرجل صحب ابن العميد، وأيب الفضل، ورأى ما عنده، وهذا حظه، قلت
يميائي الرازي، منهوك اهلمة يف طلبه، واحلرص على كان مشغوالً بطلب الكيمياء، مع أيب الطيب الك

إصابته، مفتوناً بكتب أيب زكريا، وجابر ابن حيان، ومع هذا، كان إليه خدمة صاحبه يف خزانة كتبه، 
هذا مع تقطيع الوقت يف احلاجات الضرورية والشهوية، والعمر قصري، والساعات طائرة، واحلركات 

واطر يف عرضها جتتمع وتفترق، والنفوس عن فوائتها تذوب وحتترق، دائمة، والفرص بروق تأتلق، واأل
ولقد قطن العامري الري مخس سنني، ودرس وأملى، وصنف وروى، فما أخذ عنه مسكوية كلمة 

واحدة، وال وعي مسألة، حىت كأنه كان بينه وبينه سد، ولقد جترع على هذا التواين الصاب والعلقم، 
 نفسه، ومسع بأذنه، قوارع املالمة من أصدقائه، حينما ينفع ذلك كله، ومضغى لقمة حنظل الندامة يف

وبعد هذا، فهو ذكى، حسن الشعر، نقي اللفظ، وإن بقي فعساه أن يتوسط هذا احلديث، وما أرى ذلك 
مع كلفه بالكيمياء، وإنفاق زمانه، وكد بدنه وقلبه يف خدمة الساطان، واحتراقه يف البخل بالدانق 

لكسرة واخلرقة، نعوذ باهللا من مدح اجلود باللسان، وإيثار الشح بالفعل، ومتجيد الكرم والقرياط، وا
كان يف ذروة العليا من الفضل واألدب، والبالغة : قال أبو منصور الثعاليب. بالقول، ومفارقته بالعمل

  : والشعر، وكان يف ريعان شبابه متصالً بابن العميد، خمتص به، وفيه يقول

 الشمس ليست في منازلها فضيلة  ن القصر تنزلهيعجبنك حس ال

 زاد ذلك شيئاً في فضائلها ما  لو زيدت الشمس في أبراجها مائة

مث تنقلت به أحوال جليلة، يف خدمة بين بوية، واالختصاص ببهاء الدولة، وعظم شأنه، وارتفاع مقداره، 
الدهر، حىت قال ما هو متنازع بينه فترفع عن خدمة الصاحب، ومل يرى نفسه دونه، ومل خيل من نوائب 

  : وبني نفر من الفضالء
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 .األخوان والخالن وجفاء  من عذيري من حادثات الزمان

وله قصيدة يف عميد امللك، تفنن فيها، وهنأه باتفاق األضحى، واملرجان يف يوم، وشكا سوء أثر : قال
  : اهلرم، وبلوغه إىل أرذل العمر

 عيد الفرس والعرب:بعيديك أسعد  بعميد الملك واألد: للعميد قل

 يشير عشيا بابنة العنب وذا  يشير بشرب الغمام ضحى هذا

 دعاها لغي الخير لم تجب فلو  خيرت في كل صالحة خالئق

 بعداً ووردت على العمر من كثب  شرخ شباب لست أذكره أعدن

 المريب ولوال أنت لم يطب لحظ  فطاب لي هرمي والموت يلحظني

  :وإن أساء إلى الدهر أحسن بي ومنها  رس لي خصم تعصب ليتم فإن

 غربي وأستأنست بالنوب وكل  بلغت إلى أقصى مدى عمري وقد

 وجدتني نافخاً في جذوة اللهب  تمألت من غيظ على زمني إذا

  : ومنها

 تعاين ماولى من الحقب وإن  تمنيت عيش الدهر أجمعه وإن

 و الحظ كتابهم من باطن الكتب  فانظر إلى سير القوم الذين مضوا

 تقاربت األحوال فى النسب وإن  تجد تفاوتهم فى الفضل مختلفاً

 كالبعر الجافي على الذنب وذاك  كتاج على رأس يعظمه :هذا

    

وكان مسكوية جموسياً وأسلم، وكان عارفاً بعلوم األوائل معرفة جيدة، وكتاب الفوز :قال املؤلف
رب األمم يف التاريخ، إبتداؤه من بعد الطوفان، وانتهاؤه إىل سنة تسع وستني وصنف كتب جتا. األصغر
كتاب أنس الفريد، وهو جمموع يتضمن أخباراً وأشعاراً، وحكماً وأمثاالً،غري مبوب، : وله. وثالمثائة

وكتاب ترتيب العادات، وكتاب املستويف أشعار خمتارة، وكتاب اجلامع، وكتاب جتاوزان فرد، وكتاب 
سري أجاده، ذكر فيه ما يسري به الرجل نفسه من أمور دنياه، مزجه باألثر واآلية، واحلكمة، والشعر ال

  : وللبديع اهلمذاين إىل أيب سلمى مسكوية، يعتذر من شيء بلغه عنه، بعد مودة كانت بينهما

 مهالً: تمهليه أن تقولي له فال  إن واٍش وشى بى عند كم: ويا عز

 تزحزح القريباً والسهالً :لقلنا  زة عندنالو وشى واٍش بع كما
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بلغين أطال اهللا بقاء الشيخ، أن قيضه كلٍب وافته بأحاديث مل يعرها احلق نوره، وال الصدق ظهوره، وأن 
الشيخ أذن هلا على حجاب أذنه وفسح هلا فناء ظنه، وعاذ اهللا أن أقوهلا، وأستجيز معقوهلا، بلى قد كان 

 كنفه، والجيدف أنفه، وحديث اليتعدى إىل النفس وضمريها وال تعرفه الشفة بيين وبينه عتاب اليرتع
ومسريها، وعربدة كعربدة أهل الفضل، التتجاوز واإلدالل، ووحشة يكشفها عتاب حلظة كغناء جحظة، 

فسبحان من رىب هذا األمر، حىت صار أمراً، وتأبط شراً، وأوحش حراً، وأوجب عذراً، بل سبحان من 
ري العذر أشيم بارقته وأستقبل صاعقته، وأنا املساء إليه، واين عليه، ورمى من احلسدة مبا جعلين يف ح

رميت، ووقف من الوجد والوحدة حيث وقفت، واجتمع عليه من املكاره ما وصفت، أعتذر مظلوماً، 
، ممن ليس له وأحسن ملوماً، وضحك مشتوماً، ولو علم الشيخ عدد أبناء احلدد، وأوالد العدد، ذا البلد

مهة إال يف شكاية، أو حكاية، أو سعاية أو نكاية لضن بعشرة غريب إذا بدر، وبعيد إذا حضر، ولصان 
جملسه عمن اليصونه عما رقى إليه، فهبين قلت ماحكى له، أليس الشامت من أمسع أليس اجلاين من أبلغ 

 التستفز، وحبالً اليهز، دسوا إليه فقد بلغ من كيد هؤالء القوم، أم حني صادفوا من األستاذ نفساً
  : حديثه مبا حرشوا به نارهم، ورد على مماقالوه، فما لبثت أن قلت

 فإني لها في كل نائبة سلم  فإن يك حرب بين قومي وقومها

فليعلم الشيخ الفاضل، أن يف كبد األعداء مىن مجرة، وأن يف أوالد الزنا عندنا كثرة، قصاراهم نار 
رب يدببوا، أو مكيدة يطلبوا، ولوال أن العذر إفرار مبا قيل، وأكره أن أستقيل، بسطت يشبوا، أو عق

يف االعتذار شاذرواناً، ودخلت يف االستقالة ميداناً، لكنه أمر مل أضع أوله، فال أتدارك آخره، وقد أىب 
  : ضاًالشيخ أبو حممد، إال أن يوصل هذا النثر الفاتر بنظم مثله، فهاكه يلعن بعضه بع

 أشرب البارد لم أشرب أن  موالي إن عدت ولم ترض لي

 بكفي حمة العقرب وصيد  خدي وانتعل ناظري إمتط

 والأبرق عن خلب فيك  ما أنطق عن كاذب باهللا

 بعد المطر الصيب كالصحو  بعد الكدرالمفترى فالصفو

 عند الثمر الطيب فالشوك  أجتن الغلظة من سيدي إن

 قد تعضب بالثيب فالخمر   ناقدنفق الزور على أو

وجاء . ولعل الشيخ أبا حممد يقوم من االعتذار، مبا قعد عنه القلم والبيان، فنعم رائد الفضل هو، والسالم
  : اجلواب من أيب علي

  نفع الواشي بما جاء يضر  الواشي أتى يسعى لها وإذا
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السحر احلالل، والعذب الزالل، إنه : فهمت خطاب الشيخ الفاضل، األديب البارع، الذي لو قلت
لنقصته حظه، ومل أوفه حقه، أما البالغات اليت أومأ إليها، فو اهللا ما أذنت هلا، وال أذنت فيها، وما أذهبين 

عن هذه الطريقة، وأبعدين عنها، وقد نزه اهللا لسانه عن الفحشاء، ومسعي عن اإلصغاء، وما يتخذ العدو 
  :  تكلفت اجلواب عنها، المساجلة له، ولكن ألبلغ اهود يف قضاء حقهبينهما جماالً وأما األبيات فقد

 ضروب الثمر الطيب منه  بارعاً في األدب المجتنى يا

  في بحرك الفياض لم أكذب  إن البحر مستغرق: لوقلت

 إال منزل الكوكب نزلت  تبوأت محالً فما إذا

 ولم أذمم ولم أعتب فيه  أحمدتني الشعر وأعتبتني

    

 يمحوه ولم يذيب فكيف  يمحو ذنب فعاله والعذر

  من زلة لم تك من مذهبي  الذي آتيك مستغفراً أنا

 فهب ذنباً لمستوهب ماالً  التمنع مستوهباً وأنت

فإن ابن العميد اختذه خازناً لكتبه،وأراد أيضاً أن يقدح ابنه به، ومل : قال أبو حيان يف كتاب الوزيرين
  .قصودة، واملهمات الالزمة وكان حيتمل ذلك لبعض العزازة بظله، والتظاهر جباههيكن من الصنائع امل

  نسخة وصية أبو على المسكاوية 

هذا ماعاهد عليه أمحد ابن حممد، وهو يومئذ آمن يف سربه، معاىف يف جسمه ": بسم اهللا الرحن الرحيم"
ال يريد ا مراءاة خملوق، وال عند قوت يومه،ال تدعه إىل هذه املعاهدة، ضرورة نفس وال بدن، و

استجالب منفعة وال دفع مضرة منهم، عاهد على أن جياهد نفسه، ويتفقد أمره، فيعف، ويشجع، 
أن يقتصد يف مآرب بدنه، حىت ال حيمله الشره على ما يضر جسمه، أو يهتك : وعالمة عفته. وحيكم
ال تقهره شهوة قبيحة، وال غضب يف أن حيارب دواعى نفسه الذميمة، حىت : وعالمة شجاعته. مروءته

أن يستبصر يف اعتقاداته حىت اليفوته بقدر طاقته شيء من العلوم واملعارف : وعالمة حكمته. غري موضعه
الصاحلة، ليصلح أوالد نفسه ويهذا، وحيصل له من هذه ااهدة مثراا، اليت هي العدالة، وعلى أن 

إيثار احلق على :  ا، والعمل مبوجبها، وهى مخسة عشرة باباًيتمسك هلذه التذكرة، وجيتهد يف القيام
الباطل يف االعتقادات، والصدق على الكذب يف األقوال، واخلري على الشر يف األفعال، وكثرة اجلهاد 

الدائم، ألجل احلرب الدائم، بني املرء ونفسه، والتمسك بالشريعة، ولزوم طائفها، وحفظ املواعيد حىت 
وحمبة اجلميل ألنه . وقلة الثقة بالناس بترك االسترسال.  ذلك، ما بني وبني اهللا جل وعزوأول. ينجزها
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وحفظ احلال . والصمت يف أوقات حركات النفس للكالم، حىت يستشار فيه العقل. مجيل ال لغري ذلك
. واالقدام على كل ما كان صواباً. اليت حتصل يف شيء حىت تصري ملكة، وال تفسد باالسترسال

وترك اخلوف من املوت والفقر لعمل . إلشفاق على الزمان الذى هو العمر ليستعمل يف املهم دون غريهوا
وترك االنفعال . وترك االكتراث ألقوال أهل الشر واحلسد، لئال يشتغل مبقاتلتهم. وترك التواين. ما ينبغي

رض وقت الصحة، واهلم وقت وذكر امل. وحسن احتمال الغىن والفقر، والكرامة واهلوان جبهة وجهة. هلم
والثقة باهللا عز وجل، . وقوة األمل، وحسن الرجاء. السرور، والرضا عند الغضب، ليقل الطغى والبغى

  .وصرف مجيع البال إليه

  أحمد ابن محمد، الصخرى أبو الفضل

    

 قتل يف أواخر سنة ست وأربعمائة، هكذا ذكر أبو حممد، حممود ابن أرسالن، يف تاريخ خوارزم،

قال أبو منصور . هو أحد مفاخر خوارزم، أديب كامل، وعامل ماهر، وكاتب بارع، وشاعر ساحر:وقال
له ظرف حجازى، وخط عراقي، وبالغة جزلة سهلة، ومروءة ظاهرة، وحماسن : الثعاليب يف كتابه

 هو يف متظاهرة، وله شعر كثري، جيمع فيه بني اإلسراع واإلبداع، ويأخذ بطريف اإلتقان واإلحسان، مث
االرجتال، فرد الرجال بسرعة خاطره، وسالمة طبعه، وحصول أعنة القواىف ىف يده، وكان يف عنفوان 

شبابه، أمل حبضرة الصاحب إمساعيل بن عباد، فاقتبس من نورها، واغترف من حبرها، واخنرط يف سلك 
انه، وأقام حبضرة أعيان أهل الفضل ا، وتزود من مثارها، فحسن أثره وطاب خربه ورجع إىل أوط

سلطانه، يف أجلة الكتاب، ووجوه العمال، وهو اآلن من أخص جلساء األمري، وأقرب ندمائه،وأفضل 
كتابه، وأجل شعرائه، وال يكاد خيلو منه جمالس أنسه، واليتقشع عنه سحائب جوده، وما أكثر ما يقترح 

 الوقت والساعة بني يديه، ويعرضها عليه األشعار يف املعاين البديعة، ويكمل هلا ويفي، ويعلنها ىف
وعهدى بذلك الس العايل، ليلة من اللياىل، وقد جرى فيه ذكر أىب الفضل اهلمذاين بديع الزمان، .عليه

وإعجاز لطائفه وخصائصه ىف االرجتاالت، وسرعة إتيانه وإثباته باالقتراحات، وأنه كان يكتب الكتاب 
لم جرا إىل السطر األول،حىت خيرجه مستويف األلفاظ واملعاين، املقترح عليه، ويبتدئ بآخر سطٍر،مث ه

كأملح شئ وأحسنه، فانتدب الصخري هلذه النادرة، وضمن األستقالل ذه الغريبة الصعبة، فرسم له 
على لسان الشيخ أيب احلسني السهيلي، أن يكتب يف معىن مؤلف الكتاب، كتاباً إىل الدهخداً أيب سعيد، 

أن أخبار فالن ىف حماسن أدبه، وبديع تأليفاته، مل تزل تأتينا، مث : حلواىل، يذكر فيهحممد بن منصور ا
 إن -تشوقنا إىل مشاهدة الفضل، فأخذ القلم و القرطاس، وكان كتب أوالً السطر الذى يقع يف آخره 
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 علوه،  مث مل يزل ميضى قدماً يف الكتاب، ويرتفع عن عجزه إىل صدره، ومن سفله إىل-شاء اهللا تعاىل 
وفرغ . ويصل أواخره بأوائله، حىت أمت املعىن املقترح عليه، مع جودة األلفاظ وسهولتها، وحسن مطالعها

من الكتاب ىف زمن قصري املدة، وقد أخذ منه الشراب، وأثرات فيه الكاسات، فوقع ذلك أحسن موقع، 
أصدق : الشيخ:ثور كالمهفمن من. وله كتاب رسائل مدونة، كتاب ديوان شعر جملد. وعد من حماسنه

ما الذى : هلجة، وأبني يف الكرم حمجة،من أن خيلف برق ضمانه، وال ميطر سحاب إحسانه، فليت شعرى
فعله ىف أمر وليه،القاصر عليه أمله؟،وهل بلغ الكتاب أجله؟، وقد استهل الشهر الثامن استهالالً والندى 

غلب من أن حيتاج إىل هز، وحسام فضله، أقطع أ: طبع كرمه:آخر.كاألفق، ولنرى ألفق مواعده هالالً
أما إين الأرضى من كرمه العد، أن جتر أولياؤه على شوك الرد، فبحق جمده احملض، :آخر. من أن يهز حلز

الذى فاق به أهل األرض، أن يرفع عن حاجيت قناع اخلجل، و واليعترب أملي فيها قبل حلول األجل وهذا 
أهنئ الشيخ بعوده إىل : ال أدرى:آخر.وعهد أظن أنه ال يعرضه للنكثقسم أرجو أن يصونه عن احلنث، 

مركزه، ومستقر عزه، ساملاً يف نفسه، اليت سالمتها سالمة املعايل واملكارم، وهى أجسم املتاع وأنفس 
 ثبت -الغنائم؟، أم أهنئ احلضرة به، فقد عاد إليها ماؤها، ورجع برجوعه حسنها واؤها، أم أهىن امللك 

؟ كما نضر مبكانه منه زمانه، فقد آب إليه رونقه، وزال عن أمره رنقه، أم أهنئ الفضل، فقد - أركانه اهللا
كان ذوى عوده، مث احضر وأورق، وهوى جنمه، مث أنار وأشرق، أم أهنئ مجاعة األولياء واخلدم، وكافة 

اض، وانشرحت صدورهم كتاب اإلنشاء فقد عاشوا، وانتعشوا وارتاشوا، وارتفعت نواظرهم بعد االخنف
كتايب وقد : وله. وأنا أعد نفسي من مجلتهم، وال أحنرف مع طول العهد عن قبلتهم. غب االنقباض

عرتين علة منعتين من استغراق املعاين واستيعاا، وإشباع الكلم ىف وجوهها وأبواا، فاختصرت 
عوادي فراقه، ودواعي اشتياقه، وقصرت، وعلى النبذ اليسرية اقتصرت، وما أعرف هذه العلة، إال من 

وإن كانت النعمة مبكانه خارجة عن القياس، غري خافية من مجيع الناس، إال أا ازدادات اآلن ظهوراً، 
 أهلنا اهللا -وإن مل يكن قدرها مستوراً، وقدر النعمة اليعرف إال بعد الزوال، وال يتحقق إال مع االنتقال، 

ومحدها، وأصحبه السالمة حاالً ومرحتالً، ومقيماً ومتنقالً، إنه خري ، لنحسن جوارها، بشكرها -لعودها 
  .صاحب، يصحب كل غائب

    

وصل كتاب الشيخ فيما حالىن به، من صفاته الىت هو ا حال، وأنا منها خال وقد كان أعارين : وله
فال ينظرن . منها عارية، وجدت نفسي منها عارية، ولكنه نظر إىل بعني رضاه، وشهد يل بقلب هواه

كل من ورد جناب : بعني الرضى، فنظرا رمبا جتنح، وال يشهدن بقلب اهلوى، فإا شهادة جترح وله
الشيخ من أمثايل، إمنا ورد بأمل منفسخ، مث صدر بصدر منشرح، إذ ما امتدت إليه يد فارتدت عاطالً وال 
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عة رجائي، وينسخ شريعة والئي، بل وأنا أجله أن يفسخ من بينهم ذري. توجه تلقاءه رجاء فعاد باطالً،
أظن إن مل يفضلين عليهم يف املراتب، مل ينقصين عنهم ىف الواجب، مث ليس طمعي يف ماله، فكفاين ما 

مشلين من أفضاله، بل كفاه ما تكلفه ىف هذا الوقت من كلفة املروة، الىت تنوء بالعصبة أوىل القوة، ولكن 
  : ومن أشعاره ميدح أبا العباس خوارزمشاه. لبخل به لؤمإذ ا. طمعي يف جاهه، ومن ضن به ملوم

 رقة الهوى و الهواء وحوى  البدر في السنا والسناء أشبه

 يد الدهر بالبلى و البالء عن  الشيب بعدها منفذاً لي وأتى

  دل في المجد والعلى و العالء  شاء بالندى الملك العا وإذا

 يا من الثرى و الثراءالثر ني  الشين منه سيناً وأوطا أبدل

  : ومن شعره أيضاً يف اهلجاء

 المكارم و الميم هاء وياذا  الفضائل و الالم حاء أياذا

 الصيانة و الصاد خاء وياذا  أنجب الناس و الباء سين ويا

  ويا أعلم الناس و العين ظاء  أكتب الناس و التاء ذال ويا

 لوه فاءالسخي ويت فأنت  على الكل و الدال راء تجود

 قبل كان يعاب البغاء ومن  صرت عيباً لداء البغاء ولقد

  : وله يستهدي ماء الورد

 وبلطفه وبهائه وبظرفه  يا من حكى الورد الطرئ بعرفه

 لي قارورة من مائه أهديت  شئت و اإلفضال منك سجية إن

  : وله قصيدة يف أىب الفتح البسيت

  على أنسابهكان معتمداً من  كريم فاضل أنسى به نسب

 إذ عضني صرف الزمان بنابه  قد كنت في نوب الزمان وصرفه

 .قد نسبت إلى كريم جنابه إذا  جابنت الحوادث جانبي فاليوم

 مكذبة ظنون عداتها يكن  جميع عداتها نفسمصدقة

 أصبحت للوحش من أقوالها إذا  حكمت على هاماتها هماته

  : ومن قصيدة ىف أىب احلسني السهيلي

 أصبحت للوحش من أقواتها إذ  نفس مصدقة جميع عداتها
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 الوزارة عند خير والتها ولى  يا أحمد بن محمد يا خير من

  عرصات مجدك فاغتنم غفالتها  األيام في الغفالت عن مادامت

  : وله من قصيدة

 فإني بالفؤاد لها جواد  بخلت بإسعادى سعاد لئن

 عين ليس له نفادال فدمع  وإن نفذ اصطبارى في هواها

 النار في قلبي اتقاد لتلك  ثلجاً بوجنتها وناراً أرى

 بالثلج ما برد الفؤاد؟ فلم  من نارها كان احتراقي فهب

 ما عليه مستزاد بسعي  في طلب المعالي ألجتهدن

 على إال الجتهاد فليس  أدركت آمالى وإال فإن

    : وله ىف بعض الصدور

  وحزت إلى الندى فضل المروه  وهإلى العلي شرف األب جمعت

 الصداقة واألخوه إلى  خادماً فرفعت قدري أتيتك

 .ناراً فشرف بالنبوة رأى  شبهتني إلى بموسى فما

  : وله من قصيدة

  ري بعد بعدك ماصنع؟  ياموالى ده أسمعت

 هول المطلع فرأيت  علي بصرفه أخني

  أحمد بن محمدالخوارزمي

قال حممود بن حممد اإلسالمي يف تاريخ خوارزم إنه مات بسر من رأى، . وارزميأبو احلسني السهلي اخل
وهو من أجلة خوارزم، وبيته بيت رياسة ووزارة، : قال. يف سنة مثان عشرة واربعمائة، على ما يذكره

  : وهو وزير ابن وزير: وكرم ومروءة، قال الثعاليب

 سناداالسناد باال موصولة  ورث الوزارة كابراً عن كابر

وكان جيمع بني آالت الرياسة، وأدوات الوزارة،ويضرب ىف العلوم واآلداب بالسهام الفائزة، ويأخذ : قال
وله كتاب الروضة السهيلية يف األوصاف والتشبيهات، وبأمره : من الكرم وحسن الشيم باحلظوظ الوافرة

مذهب : كر فيه املذهبنيوالتماسه، صنف احلسن بن احلارث احلسويف يف املذهب كتاب اهليلى، يذ
  : الشافعي، واحلنفي وله شعر، فمن ذلك ومل يسبق اىل معناه
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 علينا من عتاق الترحل أعز  سقنا الصهباء صرفاً فإنها أال

 يزول الطعم عند التنقل لئال  وإني ألقلى النقل حباً لطعمها

  : وله يف النجوم

 نارشرر تطاير من دخان ال  فالشهب تلمع فى الظالم كأنها

 فوق صالية العطار الكافور  فوق السماء بنادق فكأنها

  : وله ىف النجوم أشعار، منها ىف شعاع القمر على املاء

 فمد له جسر من الذهب يقدر  البدر فوق الماء مطلعاً كأنما

  ونحن بالشط في لهو وفي طرب  البدر فوق الماء مطلعاً كأنما

 مد له جسر من الذهبف يقدر  وأنا فأهوى للعبور فلم مللت

خرج السهيل من خوارزم، ىف سنة اربع واربعمائة اىل بغداد، وتوطنها، وترك وزارة خوارزم شاه، أيب 
العباس مأمون خوفاً من شره، وملا قدم بغداد، أكرمه فخر امللك أبو غالب، حممد بن خلٍف، وهو وايل 

 من بغداد هارباً ايضاً، حىت حلق بغريب بن العراق يومئذ، وتلقاه باجلميل، فلما مات فخر امللك، خرج
مقٍن، خوفاً على ماله، وكان غريب صاحب البالد العليا، تكريت،ودجيل، وما الصقها، فأقام عنده اىل 

  .ان مات، وخلف عشرين الف دينار، سلمها غريب إىل ورثته

  أحمد بن محمد، بن الحسن المرزوقي

    

الذكاء والفطنة، وحسن التصنيف، وإقامة احلجج، وحسن أبو علي، من أهل أصبهان، كان غاية يف 
االختيار وتصانيفه ال مزيد عليها ىف اجلودة مات فيما ذكره أبو زكريا، حيىي بن مندة يف ذي احلجة، سنة 

وكتب عنه سعيد البقال، وأخرجه يف معجمه وجدت خطة على كتاب : إحدى وعشرين واربعمائة، قال
 قرئ عليه ىف شعبان، سنة سبع عشرة واربعمائة، وكان قد قرأ كتاب شرح احلماسة من تصنيفه، وقد

كتاب شرح : سيبويه، على أيب على الفارسى، وتتلمذ له، بعد أن كان رأساً بنفسه وله من الكتب
احلماسة، أجاد فيه جدا، كتاب شرح املفضليات، كتاب شرح الفصيح، كتاب شرح أشعار هذيل، 

فاز بالعلم من أصبهان : ز، كتاب شرح النحو قال الصاحب بن عبادكتاب األزمنة، كتاب شرح املوج
حائك، وحالج، وإسكاف، فاحلائك هو املرزوقى واحلالج أبو منصور بن ماشدة، واإلسكاف أبو : ثالثة

عبد اهللا اخلطيب بالري، صاحب التصانيف يف اللغة ووجدت يف اموع خبط بعض فضالء العجم، نقلت 
قرأ على أىب على، وهو : و على املرزوقي، صاحب شرح احلماسة، واهلذلينيأب: من خط األبيوردى



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  322  

يتفاصح يف تصانيفه كابن جين، وكان معلم اوالد بىن بويه بأصبهان، ودخل إليه الصاحب فما قام له فلما 
أفضت الوزارة إىل الصاحب جفاه أمحد بن حممد، بن ابراهيم، أبو إسحاق الثعليب املفسر، صاحب 

شهور بأيدى الناس املعروف بتفسري الثعليب مات فيما ذكره عبد الغىن بن سعيد، احلافظ الكتاب امل
أبو : املصرى، ونقلته من حاشية كتاب اإلكمال البن ماكولة، ىف حمرم سنة سبع وعشرين واربعمائة فقال

 بن ابراهيم، أمحد بن حممد،: اسحاق الثعليب املفسر، جليل خراساىن، وذكره عبد الغافر يف السياق فقال
أبو اسحاق الثعلىب، املقرئ املفسر، الواعظ األديب، الثقة احلافظ، صاحب التصانيف اجلليلة، من التفسري 
احلاوى أنواع الفرائد، من املعاىن واإلشارات، وكلمات أرباب احلقائق، ووجوه اإلعراب والقراءات، مث 

 لشهرته، وهو صحيح النقل، موثوق به كتاب العرائس والقصص، وغري ذلك، مما ال حيتاج اىل ذكره
حدث عن أيب طاهر بن خزمية، وأيب بكر بن مهران املقرئ، وايب بكر بن هانئ وايب بكر بن الطرازى، 
واملخلدى، واخلفاف، وأىب حممد بن الرومي، وطبقتهم وهو كثري احلديث، كثري الشيوخ، وذكر وفاته 

ذه عنه، وأثىن عليه وحدث عنه بإسناد رفعه إىل عاصم، ومسع منه الواحدي التفسري، وأخ: كما تقدم قال
الرياسة باحلديث رياسة نذلة، إن أصح الشيخ وحفظ، وصدق فأمحى، قالوا هذا شيخ كيس، وإذا : قال

  وهم قالوا شيخ كذاب وله كتاب ربيع املذكرين 

  أحمد بن محمد،بن دلويه

يما ذكره اخلطيب، ىف سنة أربع وثالثني بن أمحد، بن حممود، بن دلويه أبو حامد االستوائي، مات ف
قرية من قرى نيسابور، قدم بغداد، فسمع : يعرف بالدلوي، واستوى اليت نسب إليها: واربعمائة، وقال

من الدار قطين، واستوطنها إىل حني وفاته، ووىل القضاء بعكربا، من قبل القاضى أيب بكر بن الطيب 
لشافعي، ويف األصول مذهب األشعري، وله حظ يف معرفة الباقالين، وكان ينتحل يف الفقه مذهب ا

وكتب عنه، وكان صدوقاً، وملا مات دفن بالشونيزية : األدب، والعربية، وحدث بشئ يسري قال اخلطيب
كان الدلوى أديباً، فاضالً، وكثرياً ما توجد كتب األدب خبطه، وكان صحيح النقل، جيد : قال املؤلف

  .لبالضبط، معترب اخلط ىف الغا

  أحمد بن محمد،المهدوي

أصله من املهدية، من :بن عمار، بن مهدى، بن ابراهيم املهدوي،ابو القاسم املقرئ، ذكره احلميدي فقال
بالد القريوان، ودخل األندلس ىف حدود الثالثني واربعمائة، او حنوها، وكان عاملاً بالقراءات واألدب 

  : وأثىن عليه، وأنشدين له يف ظاءات القرآنمتقدماً، ذكره ىل بعض أهل العلم بالقراءات، 

 اوقظها لتكظم غيظها فظلت  عظيمة ظلمنا من حظها ظنت
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 أنتظر الظهور لوعظها ظمآن  أنظر فى الظالم وظله وظغنت

 لحظها ولحفظها ألظاهرن  ظهرى وظفرى ثم عظمى فى لظى

 لدى غلظ القلوب وفظها ظفر  شواظ أو كشمس ظهيرة لفظي

  د، بن برد األندلسىأحمد بن محم

    

هو موىل أمحد بن عبد امللك، ابن عمر، بن حممد، بن شهيد، أبو حفص الكاتب، : ذكره احلميدى وقال
مليح الشعر، بليغ الكتابة، من أهل بيت أدب ورياسة، له رسالة ىف السيف والقلم، واملفاخرة بينهما، وهو 

باملرية، بعد االربعني واربعمائة غري مرة، وله كتب أول من سبق إىل القول يف ذلك باألندلس، وقد رأيته 
يف علم القرآن، منها كتاب التحصيل ىف تفسري القرآن، كتاب التفصيل ىف تفسريه ايضاً، وله غري ذلك 

وكان جده أمحد بن برد وزيرا ىف األيام العامرية، وكاتباً بليغاً ايضا مات سنة مثان عشرة واربعمائة أعىن 
  : أمحد بن حممد هذاالوزير ومن شعر 

 عن نواره الخضل الندى كماميه  فقد شهق البهار مغلساً تأمل

  على أذرع مخروطة من زبرجد  تبر فى أنامل فضة مداهن

  : ومن شعره ايضاً

 الحرير وقد بهر دى  بدا في الزور لما

 ما هذا بشر وقلت  من فرط الجمال كبرت

  ثوب السماء على القمر  ال تنكرن فأجابني

  : ومن شعره أيضاً

 شهدت بذلك بيننا ألحاظ  وقلبك المحالة واحد قلبى

 الحسود بمثل ذاك يغاظ إن  فتعال فلنعظ الحسود بوصلنا

  أحمد بن محمد، بن هارون النزلي

  أبو الفتح النحوي أخذ عن أيب احلسن، علي بن عيسى الربعي، وهو من أقران أىب يعلى بن السراج 

  ديأحمد بن محمد العمو

روي عن عبد الرمحن بن محدان اجلالب، : اهلمذاين أبو عبد اهللا اللغوي ذكره شريويه بن شهر دار، فقال
  واىب احلسني حممد احلريرى، صاحب اىب شعيب احلراىن، وغريمها روى عنه أبو عبد اهللا اإلمام وغريه 
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  أحمد بن محمد، األصبهاني

باً فاضالً، بارعاً يف األدب، فصيحاً، كثري السماع، حسن بن أمحد بن شهر دار املعلم األصبهاين كان أدي
مسعت من الثقات، : اخلط صاحب اصول، مات يف شوال سنة ست واربعني واربعمائة قال حيىي بن مندة

  .منهم أبو غالب بن هارون تلميذه، أنه كان رجالً فاضالً، إال أنه كان ال يصلى الصلوات كما قيل

   الميدانيأحمد بن محمد، ابن ابراهيم

أبو الفضل النيسابورى، وامليدان حملة من حمال نيسابور، كان يسكنها، فنسب اليها، ذكر ذلك عبد 
الغافر، وهو أديب فاضل، عامل حنوى لغوى مات فيما ذكره عبد الغافر بن امساعيل الفارسى ىف السياق، 

ن، قرأ على اىب احلسن، على بن ىف رمضان، سنة مثان عشرة ومخسمائة، ليلة القدر، ودفن مبقربة امليدا
كتاب جامع األمثال، جيد بالغ، : أمحد الواحدى، وعلى يعقوب بن أمحد النيسابورى، وله من التصانيف

كتاب السامي يف األسامي، كتاب النموذج يف النحو، كتاب اهلادى للشادى، كتاب النحو امليداين، 
، كتاب منية الراضى ىف رسائل القاضي، كتاب نزهة الطرف يف علم الصرف، كتاب شرح املفضليات
  ويف كتاب السامي يف األسامي يقول أسعد بن حممد املرساين 

 من الدر بل كنز من السام درج  الكتاب الذى سماه بالسامى هذا

 الناس من حام ومن سام خواطر  مثله فى فنه أبداً ماصنفت

 أوع ماضى العزم بسام لكل  قالئد ياقوت مفصلة فيه

  فوق السماكين من تصنيفه السامي  أحمد موالي اإلمام سما فكعب

أن امليداين ملا صنف كتاب اجلامع يف األمثال، وقف عليه أبو القاسم : ومسيت يف املفاوضة ممن ال أحصى
الزخمشري، فحسده على جودة تصنيفه، وأخذ القلم وزاد يف لفظة امليداين نوناً، فصار النميداين، ومعناه 

الذي ال يعرف شيئاً فلما وقف امليداين على ذلك، أخذ بعض تصانيف الزخمشرى، فصري ميم : بالفارسية
نسبته نوناً فصار الزخنشرى، معناه مشترى زوجته وذكر حممد بن أىب املعايل، بن احلسن اخلواري يف كتابه 

 أصحابه ومسعت غري مرة من كتاب: ضالة األديب، من الصحاح والتهذيب، وقد ذكر امليداين فقال
لو كان للذكاء، والشهامة، والفضل، صورة، لكان امليداين تلك الصورة، ومن تأمل كالمه، : يقولون

وكان ممن قرأ عليه وخترج به، االمام أبو جعفر أمحد ابن علي املقرئ . واقتفى اثره، علم صدق دعواه
  : من اشعارهو: قال عبد الغافر ابن امساعيل. البيهق، وابنه سعيد، وكان اماماً بعده

 عساه يكتفي بعذارى فقلت  تنفس صبح الشيب في ليل عارض

 هل يرى صبح بغير نهار أال  فشا عاتبته فأجابني فلما
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االمام استاذنا صدر األفاضل، أبو الفضل، : وذكره أبو احلسن البيهقي يف ككتاب وشاح الدمية فقال
. دوة الفضالء، قد صاحب الفضل يف ايام نفذ زادهأمحد ابن حممد ابن أمحد امليداىن، صدر االدباء، وق

وفين عتاده، وذهبت عدته، وبطلت اهبته، فقوم سناد العلوم، بعد ما غريا االيام بصروفها، ووضع انامل 
االفاضل، على خطوطها وحروفها، ومل خيلق اهللا تعاىل فاضال يف عهده، إال وهو يف مائدة ادابه ضيف، 

 وصيف، وما على من عام جلج البحر اخلضم، واسترتف الدرر ظلم وحيف، وله بني بابه وداره شتاء
  : وكان هذا االمام يأكل من كسب يده، وما انشدىن رمحة اهللا لنفسه

 اذا سار المطي مراحال فكيف  اليهم والديار قريبة حننت

 للهجران فيهم دالئال اعاين  كنت قبل البين ال كان بينهم وقد

 كخوط الخيزرانة مائالً ينيس  د ناعمسجوف الرقم اغي وتحت

 دم االبفال في الحب باطالً تريق  وينض علينا السيف من جفن مقلة

 وعينيه سالفة بابالً بفيه  لحظ ولفظ كأنما وتسكرنا

  : وله أيضاً

 رشف ريقها شفاء سقام في  لماها زاد في االمي شفة

 مصوت كقطك الرؤوس األقال  قد ضمنا جنح الدجى وللثمنا

   :ذكر البيتين اللذين أولهما ثم

  :وله: وقد مر ذكرهما انفاً، ثم قال  تنفس صبح الشيب في ليل عارض

 اية اعجوبة اعجوبة  اصبح في كذبه ياكاذبا

 سبعين اكذوبة واحدة  ينطق في لفظة وناطق

 رأوا اخذك اسلوب لما  الناس بعرقوبهم شبهك

 لغ عرقوبهال يب عرقوب  كال، انه كاذب: فقلت

  مث ذكر وفاته كما تقدم يف رواية عبد الغافري، مث ذكر ولده سعيد، وقد ذكراه يف بابه 

  أحمد بن محمد الصلحي، أبو الخطاب

كان أديباً، فاضالً، كاتباً، حسن اخلط، وله شعر رفيق سائر، ذكره أبو سعد يف املذيل، وأورد له هذين 
  : البيتني ومها
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  قلبي فيك مآلت ما اآلن: وفارغ القلب  يك ساهرةراقد العين عيني ف يا

 الجفن، جفن منك وسنان واسهر  ارى منك عذب الثغر عذبنى اني

  أحمد بن محمد، األخسكيثي

مات ليلة االحد الثامن من . بن القاسم، بن أمحد، بن خديو األخسكيثي أبو رشاد، امللقب بذى الفضائل
ئة، وأخيكث مدينة من فرغانة، يقال بالثاء والتاء، وكان هو مجاد االوىل، سنة مثان وعشرين ومخسما

. واخوه ذو املناقب حممد، اديىب مرو، غري مدافعني، يقر هلما بذلك كلهم، قدما مرو وسكناه اىل ان ماتا

كتاب : وكان ذو الفضل هذا شاعرا اديبا، مصنفا كاتبا، مترسال يف ديوان السالطني وله تصانيف، منها
قرأت يف . كتاب يف قوهلم كذب عليك كذا، كتاب زوائد يف شرح سقط الزند، وغري ذلكيف التاريخ، 

  : ديوان شعره خبطه، انشدت اليب العالء

 وموجس حارت واليهود مظللة  الحنيفة والنصارى ما اهتدت هفت

  :دينا، واخر دين ال عقل له فقلت له مجيبا له  ذو عقل بال: اهل االرض اثنان

 لم يخف رشدهما وغيهما  اركهاخذه وت الدين

 شيخ سوء انت ايهما؟ يا  :أهل االرض قلت فقل رجالن

كان اديبا، فاضال، بارعا، له الباع الطويل يف معرفة النحو واللغة، : ذكره السمعاين يف مشيخته، فقال
ت، مع واليد الباسطة يف النظم والنثر، وله ورود على مجاعة من قدماء الفضالء، ومشاعرات ومنافرا

أيب : الفحول والكرباء، وكان اكثر فضالء خرسان، قرأوا االدب عليه، وتتلمذوا له، مسع بأخسيكث
جدي اىب املضفر السمعاين، مسعت كتاب االداب واملواعظ، : القاسم حممود ابن حممد الصويف، ومبرو

بيد الكرواين، عن للقاضى أيب سعد اخلليل ابن أمحد السجزى، بروايته عن حممود الصرييف، عن أيب ع
وتوىف مبرو فجأة ليلة االثنني، الربع ليال . كانت والدته يف حدود سنة ست وستني واربعمائة. املصنف

  .بقني من مجاد االخرة، سنة مثان وعشرين ومخسمائة

    

  أحمد ابن محمد األبي، أبو العباس

يب بكر السعدي بعدن وحدثين املوىل كان من أهل أبة، من ناحية برقة، وسافر إىل اليمن تاجراً، واجتمع بأ
املفضل، مجال الدين بقصته مع السعدي عنه، انه مسعها منه، مث قدم االسكندرية واقام ا، فجرى بينه 

وبني القاضي شرف الدين عبد الرمحن، ابن قاضى االسكندرية ما احوجه اىل قدومه اىل القاهرة، وشكا 
، فاقام بالقاهرة إىل ان مات، وكان شكواه من قطع رزقه، منه إىل الصاحب صفى الدين شكر، فلم يشكه
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من مسجد كان يصلى فيه، او حنو ذلك، وكان قدومه إىل القاهرة، سنة ست وستني ومخسمائة ومات 
بعد ذلك يف حنو سنة مثان وتسعني وصنف كتاباً يف النحو، رأيته خبطه، وهي مسائل منثورة حدثين املوىل 

دخلت إىل الصاحب أيب بشر وهو يف جملسه، فجلست إىل جانبه : ين قالالقاضي املفضل، مجال الد
  : فأنشدين متمثالً

  فاصبر على الحمل الثقيل أو مت  إنك التشكو إلى مصمت

إنك التشكو اىل مصمت، : ومثل من أمثال العرب: اشارة اىل انه مل يشكه قال أبو زياد الكاليب
صمت :  الرضيع، وهي مشغولة عنه لبعض صبياا، أو لزوجهاأن تقول املرآة إذا بكى صبيها: والتصميت

دخلت إىل جملس الشيخ املوفق أيب : وحدثين قال: هذا الصيب، فيأتيه فيحضنه بيده حىت يسكت قال
احلجاج يوسف، املعروف بابن اخلالل، كاتب اإلنشاء ىف ايام املصريني، وكان املوفق قد عمل معمى يف 

شيء شديد الباس، يغريه ضعيف االنفاس وذكر كالما : ماتقولون ىف قويل: ضرتهاملرآة نثرا، فقال ملن حب
بعده، فاستدللت ذه الفاحتة، على انه املرآة، ألن الشديد البأس، هو احلديد، ويغري صقاهلا النفس، فقلت 

له ذلك، فاستحسن حدة خاطري انشدين موالنا القاضي، اإلمام مجال الدين، أبو احلجاج يوسف بن 
لقاضي األكرم، علم الدين، أىب طاهر امساعيل بن عبد اجلبار، بن اىب احلجاج، قال انشدىن أبو العباس، ا

  : أمحد بن حممد اآلىب، ممتدحاً ىل، وكتبته أنا من خطه بيده

 وامتاز خيماً في الفخار ومحتدا  من فاق االفاضل سوددا ياخير

  يجتدابه يهدي وفضال فضال  العالم المعالي فاحتوى وسما

 يسدى بها كانت سدا وعوارف  الرياسة لم تزن بمعارف واذا

 جنابكم الكريم فأحمدا وافى  من لم ينس ذكرك أحمدا التنس

 كزهر الروض باكره الندا ملحاً  يهدى الى األسماع من أوصافكم

 تسأم االسماع منها موردا لم  كلما كررتها مستحسنات

  زى المضاعف في الجميل لمن بدايع  فيه لكم ومنكم إنما والفضل

 منه نشره متصعدا فيعود  كالزهر يسقى الزهر صيب أفقها

 فنصر ما حوته ونضدا عذبا  جاد الغمام على الكمام بمائه

 بدءا تملكه بها واستبعدا  امرؤ أسدى لحر نعمة وإذا

 على نظرائه واستجمد شرفا  المفضل إذ تسامى فضله دعى
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  سطىأحمد بن محمد، الوا

بن خمتار الواسطى أبو على النحوي العدل، بن أخي أىب الفتح، حممدابن حممدة، بن جعفر، بن خمتار 
النحوى، الذى يأتى ذكره فيما بعد، إن شاء اهللا تعاىل مات بعد سنة مخسمائة وله عقب بواسط، اخذ 

املعدلني، وكان طحانا النحو عن اىب غالب بن بشران، وكان مرتله مألفا الهل العلم، وكان من الشهود 
حدثىن عبد : مبشرعة التنانريين بواسط حدثىن أبو عبد اهللا حممد بن سعد، بن احلجاج الدبيثى، قال

قدم إىل واسط يف بعض األعوام عسكر : الوهاب بن غالب، عن الشريف اىب العالء ابن التقي قال
: تار، ونزلوا بداره قال الشريفاألعاجم، فنبهوا قطعة من البلد، ونبوا دكان الشيخ أيب علي بن خم

فدخلت معه إليهم، نستعطفهم أن يردوا عليه بعض ما اخذوا منه، فلم نر لذلك وجها وخرجنا وهو 
  : يقول

  مجر عوالينا ومجرى السوابق  ما بين المذيب وبارق تذكرت

 ما انت فيه عن ما اشغلك: ما العامل يف الظرف ىف هذا البيت؟ فقلت له يا سيدى: مث التفت اىل فقال
يا بين، وما يفيدين إذا حزنت؟ وحدث احلافظ أبو طاهر، أمحد بن حممد السلفي : فقال! النحو والنظر فيه

أنشدين الشيخ أبو علي أمحد بن حممد، بن خمتار املعدل بواسط لنفسه، وأفادنيه مخيس بن علي : قال
  : احلافظ

  ستر التواضع جهله  كم جاهل متواضع

    

 التكبر فضله هدم  علمهومميز فى 

 وال تصاحب أهله  فدع التكبير ما حييت

 أبدا يفبح فعله  عيب للفتى فالكبر

  : وأنشد له

 وتخونني مكرا لها وخداعا  هذه الدنيا بدار مسرة ما

 يستمتع استمتاعا وبماله  الفتى فيها يسر بنفسه بيننا

 منها بعد ذاك رضاعا وحمته  سقته من المنية شربة حتى

 لما عراه دفاعا اليستطيع  بما كسبت يداه رهينة فغدا

  فليحسن العمل الفتى ما استطاعا  ينطق قال من تحت الثرى لوكان

  أحمد بن مروان، المؤدب أبو مسهر
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  : من اهل الرملة، عامل باللغة، كان ىف ايام املتوكل وهو القائل

  ضرغاملدى الهيجاء : عرفا، وليث  فغيث حين تسأله: وليث غيث

 ويشقي به يوم الوغى الهام جودا  االنام به في الجدب ان قحطوا يحيا

 بينهما بوسى وانعام ينفك  حاالن ضدان مجموعان فيه فما

 ونار وارهام واضرام ماء  يجتمع الضدان فيه معا كالمزن

  أحمد بن مطرف،القاضى

 أيام، احلكم، وله تآليف ىف األدب، بن إسحاق القاضى أبو الفتح املصرى، كان ىف الدولة املصرية ىف
كتاب النوائح، كتاب كبري يف اللغة، ورسالة ىف الضاد و الظاء، كتب ا إىل الشريف أىب احلسن، : منها

  حممد بن القاسم احلسيين، عامل تنيس 

  أحمد بن مطرف، أبم الفتح العسقالنى

مولده سنة نيف وعشرين وثالمثائة، كان ياى القضاء بدمياط، ومات ىف سنة ثالث عشرة وأربعمائة، و
وديوان شعره مجعه على . وكان أديباً، فاضالً، وله كتب كثرية مصنفة يف األدب، وىف اللغة، وغريمها

إحدامها معربة، واألخرى جمردة، يكون دون ألف ورقة، قال ذلك كله أبو عبد اهللا الصوري : نسختني
 بقيته، وأذن له يف روايته عنه، ورواية سائر مصنفاته، أنه أنشده قطعة من شعره، وناوله: وحكى.احلافظ

  : ومما أحفظ له من قطعة أنشد نيها لنفسه، أوهلا: قال

  :ال بد يأتيني يقول فيها: وما قضى اهللا لي  بعاقبة األيام يكفيني علمي

 يرومون معكوسو القوانين فيما  بأن الناس مذ خلقوا والخالف

 المال ينفق فيها بالموازين و  ازفةينفق العمر فى الدنيا مج إذ

  أحمد بن موسى، بن أبى عمار الحناط

  صاحب أىب عبيد القاسم بن سالم، مات فيما ذكره ابن بنت الغرياين يف سنة إحدى ومثانني ومائتني 

  أحمد بن موسى،بن مجاهد المقرئ

ته، و املقدام منهم على أهل كان شيخ القراء ىف وق: بن العباس، بن جماهد املقرئ، أبو بكر، قال اخلطيب
عصره، مات فيما ذكره اخلطيب ىف شعبان، سنة أربع وعشرين وثالمثائة، ودفن ىف مقربة باب البستان، 

وحدث عن عبد اهللا بن : من اجلانب الشرقى، يف ربيع اآلخر، سنة مخس وأربعني ومائتني، قال اخلطيب
 وحدث عنه الدار قطين، وأبو بكر اجلعايب، .أيوب املخزمى، وحممد بن اجلهم السمري،وخلق غريمها
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وكان ثقة مأموناً، يسكن باجلانب الغريب، حنو .وأبو بكر بن شاذان، وأبو حفص بن شاهني، وغريهم
ما بقى : يف سنة ست ومثانني ومائتني:قال ثعلب النحوى: حدث أبو بكر اخلطيب قال. مربعة اخلرسي

صليت خلف : وحدث أبو بكر النحوى قال. ر بن جماهدمن عصرنا هذا، أعلم بكتاب اهللا، من أىب بك
أىب بكر ابن جماهد صالة الغداة، فاستفتح بقراءة احلمد، مث سكت، مث استفتح ثانية، مث سكت، مث ابتدأ 

: نعم، فقال: شهدت املكان؟ فقلت: فقال يل. بالقراءة،فقلت أيها الشيخ، رأيت اليوم منك عجيباً

ما هو إال أن كربت : ىن، إىل أن أوارى حتت أطباق الثرى، مث قال يابىنأشهدتك اهللا أن ال حدثت به ع
تكبرية اإلحرام، حىت كأىن باحلجب قد انكشفت ما بيىن وبني رب العزة تعاىل سرابسر، مث استفتحت 

وحدث . بقراءة احلمد، فاستجمع كل محد هللا يف كتابه مابني عيين، فلم أدرى بأى احلمدلة أبتدئ؟
أنشدىن أبو بكر بن جماهد، وقد جئته عائداً، وأطال عنده قوم، : بن عيسي، الوزير قالعيسى بن علي، 

كانوا قد حضروا لعيادته، فقال ىل يا ابا القاسم، عيادة مث ماذا؟ فصرف من حضر، مث مهمت باالنصراف 
    : معهم، فامرىن بالرجوع إليه، مث انشدىن عن على بن اجلهم السمرى

 العيادة يوم اثر يومين ان  ئدهمريضا جئت عا التضجرن

 بقدر فواق بين حلبين واقعد  بل سله عن حاله وادع االله له

 .وكان ذاك صالحا للنحليلين  زار غبا اخا دامت مودته من

انتبه أىب ىف الليلة الىت : مسعت ابا الفضل الزهرى يقول: وحدث احلسني بن حممد، بن خلف املقرئ، قال
: ترى من مات الليلة؟ فاىن قد رأيت يف منامى، كأن قائال يقول: جماهد، فقال يابىنمات فيها أبو بكر بن 

قد مات الليلة مقوم وحى اهللا، منذ مخسني سنة، فلما اصبحنا إذا ابن جماهد قد مات آخر مانقلناه من 
كان ابن جماهد، مع ماعرف به من الفضل، : تاريخ اخلطيب وذكره حممد بن إسحاق يف كتابه، فقال

كتاب القراءات الكبري، كتاب : واشتهر عنه من العلم والنبل، كثري املداعبة، طيب اخللق، وله من الكتب
القراءات الصغري، كتاب الياءات، كتاب اهلاءات، كتاب قراءة اىب عمرو، كتاب قراءة ابن كثري، كتاب 

راءة ابن عامر، كتاب قراءة عاصم، كتاب قراءة نافع كتاب قراءة محزة كتاب قراءة الكسائى كتاب ق
قراءة النىب صلى اهللا عليه وسلم، كتاب السبعة كتاب انفرادات القراء السبعة كتاب قراءة على بن اىب 
طالب رضى اهللا عنه نقلت من خط أىب سعد السمعاين واختياره لتاريخ حيىي بن مندة مسعت االمام ابا 

مسعت ابا احلسن بن سامل : صور املذكر يقولمسعت أمحد بن من: املظفر عبد اهللا بن شيث املقرئ يقول
مسعت ابا بكر حممد بن جماهد : وهو صاحب سهل بن عبد اهللا التسترى قال: البصري الصوىف يقول

رأيت رب العزة يف املنام؟ فتختمت عليه ختمتني، فلحنت ىف موضعني، فاغتممت،فقال : املقرئ يقول
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ريخ خوارزم ىف ترمجة اىب سعيد، أمحد بن حممد، ابن الكمال ىل، الكمال ىل قرأت ىف تا: يابن جماهد
كنت اختلف إىل اىب بكر بن جماهد، املقرئ البغدادى، فكان يكرمى : محديج احلمد جيى قال

اين اريد أن اقرأ عليك : لفقهى،فاشتهيت ات اقرأ عليه، ملا رايت من ولوع الناس بالقراءة عليه، فقلت له
 القراءة، فاجلس جملس التالمذة، قال فتحولت من جنبه اىل بني يديه، نعم، إن كنت تريد: القرآن، فقال

أوكذا تقرأ؟ إذهب اىل : قال" بسم اهللا الرمحن الرحيم: "فلما افتتحت القراءة على رسم العامة، وقلت
ذلك الفىت حىت يرشدك، مث اقرأ علي، فخجلت من ذلك، وترك إكرامي، كما كان يكرمين قبل ذلك، ملا 

مليح يتبغض : الناس أربعة: بلغين عن أيب بكر بن جماهد أنه قال:  يف القراءة وقال التنوحيعرف بضاعيت
ملالحته فيحتمل، وبغيض يتملح، فذاك احلمى، والداء الذي ال دواء له، وبغيض يبغض، فيعذر ألنه طبعه، 

  : نشدكان ابن جماهد كثريا ما ي: ومليح يتملح، فتلك احلياة الطيبة ومن تاريخ ابن بشران

 يحله إال القضاء فليس  إذا عقد القضاء عليك أمرا

وقد الحظه بعضهم : انه حضر ومجاعة من اهل العلم يف بستان، وداعب وقال: وذكر عن ابن جماهد: قال
كنت : التعاقل يف البستان، كالتخالع يف املسجد وروى عن اىب طالب اهلامشى صهر اىب بكر بن جماهد قال

: ففعلت ذلك، مث قال ىل: اخرج من ههنا من اهلنا، قال: حضرته الوفاة، فقال يلعند ابن جماهد وقد 

وتباعد انت ايضا، فوقفت عنه بعيدا، فاستقبل القبلة، واقبل يتلو آيات من القرآن، مث خفت صوته، فلم 
وكان له جاه عريض عند السلطان، وسأله بعض اصحابه كتابا اىل هالل : يزل يتشاهد اىل ان طفا قال

بن بدر ىف حاجة له، فكتب إليه كتابا وختمه، ومل يقف عليه، فلما صار اىل هالل وسلم اليه الكتاب، 
فاخرجه : تدرى ما يف كتابك؟ قال: قضى حوائجه، وبلغ له فوق ما اراد، فلما اراد ان ينصرف، قال له

م وصلى اهللا على سيدنا حامل كتايب إليك، حامل كتاب اهللا عين والسال" بسم اهللا الرمحن الرحيم: "وفيه
  .حممد وآله امجعني

  أحمد النهر جوري،

    

أبو أمحد الشاعر العروضي له يف العروض تصانيف، وهو به عارف حاذق، جيرى جمرى أيب احلسن 
العروضي والعمراىن وغريمها فيه، وهو مع ذلك شاعر متوسط الطبقة، وهو من أهل البصرة حدثين أبو 

اجتمعت به بالبصرة ىف سنة تسع وتسعني وثالمثائة، :  نصر الكاتب، قالاحلسن، عن علي بن حممد بن
وانا ىف مجلة اىب احلسن بن ماسرجيس،وسافرنا عنها اىل ارجان مع اء الدولة، وخرج النهرجورى معنا، 

 واقام ىف مصاحبته، إىل ان تقلد أبو الفرج، حممد بن على اخلازن البصرة يف اواخر سنة اثنتني واربعمائة،
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االعظم، جالل " شاهنشاه"فعاد معه اليها، مث وردا ىف ذى القعدة، سنة ثالث واربعمائة، متصال خبدمة 
الدولة بن اء الدولة، وقد مات النهرجورى قبل ذلك بشهور، بعلة طريفة، حلقته من ظهور القمل يف 

بسة، وسخ اجلملة، جسمه، عند حكه اياه، اىل ان مات وكان شيخا قصريا، شديد األدمة، سخيف الل
سيء املذهب، متطاير باالحلاد، غري مكامت له، ومل يتزوج قط، وال اعقب، وكان اقوى الطبقة يف 

الفلسفة، وعلوم االوائل، ومتوسطا يف علوم العربية وعلمه ا اكثر من شعره، وكان ثالبة للناس هجاء 
  :  اشياء كثرية من شعره، ومنهقليل الشكر ملن حيسن إليه، غري مراع جلميل يسدى إليه وانشدين

 يعد كسبي حسبي  من عاذري من رئيس

 وصلت منقطعا بي  انقطعت إليه لما

من عذيرى : هذا تليس منه، وانا املقصو باهلجو، وامنا قال: فسمع ذلك أبو العباس بن ماسرجيس،فقال
 مسوداته، فوجد فيها القطعة من وزير، وقد راقبين يف تعبريه، فلما تويف النهرجوري، محل إىل اىب العباس

  : منسوبة اليه، فاخرجها ووقفين عليها، وعرفين صحة حدسه فيه ومن شعره يف أيب الوفاء بن الصقيل

 من أبي الغدر لطالبيه  ما استخرج المال بمثل العصا

 لقومه الماء من الصخرة  اليس قد اخرج موسى بها

  : وله ايضا

  امرنا عجبان ياقومنا  صاح نديمي وشفه الطرب

 اللتهابها حطب كأنها  إذا الماء مسها زفرت نار

  : وله يهجو طبيباً من أهل االبلة، يعرف بأيب غسان وكان قد أغرى جائه

 أعادهم في نفاق حتى  ياطبيبا داوى كساد ذوي األكفان

 قد قطعت من أرزاق؟ فكم  تكن قد وصلت رزقهم فيها إن

 ودع وداع الفراق إن  اهللا فى جبينك لألرزاق وقع

  : وله فيه ايضا

 يحيي الموتى وأنت تميت فهو  يا بن غسان أنت ناقضت عيسى

 إن دسته تابوت أو  القلب أنه يقدم الغاسل يشهد

  : وقال يف أيب إسحاق الصابئ، ميدحه وهو بالبصرة بقصيدة أوهلا

 القوى وتفتت األكباد ضعف  ال يذهبن عليك في العواد
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 أنفاسي وحبك زادي ذكراك  واك فإنماتسألي عني س ال

 يظن أصادق وأعادي فيما  سمحة بدمي على تحريمه يا

  أو أن أرى ما ال ترين رشادي  حاشاك أن ألقاك غير بخيلة

  : وله يهجو امرأة

 دبرها بتصويت يسعدها  تموت من شهوة الضراط وال

 تظل ملقية لتزفيت  إليتاك خابية كأنما

  : وله أيضاً

 لملكت باألعضاء ما ال يملك  ن يورث بالتشابه ميتلو كا

  في الناس من نطف الجميع مشبك  مخاتله تخبر أنه ثعل

ومل يكن وسخه وقذارته عن فقر، فإن حاله كانت مستقيمة حسنة، بل كانت لعادة سيئة فيه، : قالوا
وري أبا الفرج منصور بن ومدح أبو أمحد النهرج: وكان الناس يتقون لسانه وكثرة هجائه، قال ابن نصر

سهل اوسي عامل البصرة، فأعطاه صلة حاضرة هنية، والتف به احلواشى، فطالبوه، فكتب رقعة ودفعها 
  : إىل بعض الداخلني إليه، وقال تسلم هذه إىل األستاذ وكان فيها

 كانت ألصحابه جائرة  أجارني األستاذ عن مدحتي

 على بابهيوماً  جربذتي  يكن حظي منها سوى ولم

  : فلما وصلت إليه الرقعة،خرج ىف احلال من صرف احلواشى عنه، وصار معه حىت دخل مرتله

  أحمد بن نصر، بن الحسين البازريار

    

، أبو علي كان ندمياً لسيف الدولة بن محدان، وكان أبوه نصر بن احلسني من ناقلة سامرا، واتصل 
سان،وكان يتعاطى لعب اجلوارح فرد إليه املعتضد نوعاً باملعتضد وخدمه، وخف على قلبه، وأهله من خر

من أنواع جوارحه، ومات أبو على حبلب، يف حياة سيف الدولة، وله من الكتب كتاب ذيب البالغة 
مات أبو على أمحد بن نصر، بن البازايار : قال ثابت بن سنان.ذكر ذلك كله حممد بن إسحاق الندمي

 وثالمثائة، وحدث أبو جعفر طلحة بن عبد اهللا بن قناش، صاحب كتاب بالشام، ىف سنة اثنتني ومخسني
كان حيضر معنا جملسه أبو نصر النبض، : كنا حبضرة سيف الدولة، وقد كان من ندمائه، قال: القظاة قال

وكان رجالً من أهل نيسابور، أقام ببغداد قطعة من أيام املقتدر، وبعدها إىل أيام الراضى، وكان مشهوراً 
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طيبة و اخلالعة،وخفة الروح، وحسن احملاضرة، مع العفة و الستر، وتقلد احلكم ىف عدة نواح بالشام، بال
ما هذا لقب، وإمنا هو اشتقاق من كنييت، كما : مل لقبت النبض؟ فقال: فقيل له يوماً حبضرة سيف الدولة

أو اشتققنا من أىب احلسن . لبعلا: لقلنا" وأومأ إىل ابن البازيار"لو أردنا أن نشتق من أىب على مثل هذا 
البحس، فضحك سيف الدولة منه،ومل ينكر عليه، وقد استدللت ذه :لقلنا" وأومأ إىل سيف الدولة"

قال أبو على عبد الرمحن بن . احلكاية، على عظم قدر ابن البازيار عند سيف الدولة،إذ قرن امسه بامسه
لة إىل بغداد، وقد رد إليه تدبري العساكر، وإمرة األمراء، ملا ورد ناصر الدو: عيسي، بن اجلراح ىف تارخيه

قلد الوزير أبو إسحاق حممد بن أمحد القراريطى، إبراهيم بن أخى أىب احلسن على بن عيسى، أصل ديوان 
املشرق، وزمام الرب، وزمام املغرب، وزمام املنبع وديوان الفراتية، مدة من الزمان، مث استشفع إىل الوزير، 

ن نصر البازيار، بابن مكرم كاتب ناصر الدولة، فقلده ديوان املشرق، وزمام الرب، وزمام املغرب، أمحد ب
وعوض أب نصر إبراهيم بن أخي أىب احلسن، مكان ماصرفه عنه، ديوان الرب، وديوان ضياع ورثة موسى 

 القصة، نقلت هذا من خط إبراهيم ابن أخي أيب احلسن، علي بن عيسى، صاحب هذه. بن بغا األصل
وذكر هالل أن أمحد ابن نصر البازيار، كان ابن أخت أىب القاسم، . فإن النسخة بالتاريخ كانت خبطه

على بن حممد بن احلواري، وكان أبو العباس الصفري، شاعر سيف الدولة، قد حبس حملاكمة كانت بينه 
  وبني رجل من أهل حلب، فكتب إىل ابن البازيار ىف حمبسه 

 ذا والهذا يكاد يدوم فال  مرة ونعيمالدهر بوس  كذا

 جزوع فى األنام ملوم وكل  وذو الصبر محمود على كل حالة

  : يقول فيها

 اختصمت يوماً إليه خصوم؟ إذا  الطماى قاض بحبسه أترضى

 زمان ما علمت لثيم لمثلي،  زماناً فيه يحبس مثله وإن

 مهب من نحو األمين نسي إذا  فؤادي يستطير صبابة يكاد

  لها في دجى الخطب البهيم نجوم؟  أنت ابن نصر ناصر بمقالة هل

 غدا قاضياً فاألمر فيه عظيم  قاض رد توقيع من به والئم

 نماه فى الفخار كريم كريم  عندي صنيعة ماجد ومتخذ

  أحمد بن هبة اهللا، بن العالء،

بن الزاهد، مات ىف الثالث عشر من ابن منصور املخزومي أبو العباس،األديب النحوى، املعروف بالصدر ا
رجب، سنة إحدى عشرة وستمائة، وقد نيف على الثمانني وكان له اختصاص عظيم بالشيخ أيب حممد 
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بن اخلشاب ال يفارقه، فحصل منه علماً مجاً،وصارت له يد باسطة يف العربية و اللغة، وكان قرأ قبله على 
ومسع من عبد الوهاب . فيف الروح، حسن الفكاهةأىب الفضل بن األشتر، وكان كيساً مطبوعاً، خ

أنشدين أبو العباس، أمحد بن هبة اهللا : أنبأنا أبو عبد اهللا الدبيثي، قال. األمناطي، وابن املاندائي، وغريمها
  : أنشدين األمري أبو الفوارس سعد بن حممد الصيفي لنفسه: األديب لفظاً، قال

  امرأ في بيته وهو عاطلوأغشى   أهل األمر و النهى زورتي أجنب

 الهمام القيل بالرد باخل وعند  لسمح بالسالم ألشعث إني

 تيهاً عندهم وتساجل تعارض  ذاك من كبر ولكن سجية وما

هو من فقهاء النظامية، ذو اخلاطر الوقاد، و القرحية واالنقاد وله يد يف العربية و : ذكره العماد فقال
     :  اخلشاب، وأنشدين لنفسهالنحو، قرأ على شيخنا أيب حممد

  ويريك ضوء البدر فى أزراره  يسبيك خط عذاره ومهفهف

 النسيم يهب في أسحاره لطف  شمائله الشمول وهجنت حاكت

  وله قصيدة كتبها إىل امللك الناصر يوسف بن أيوب، منها 

 بين األنام فمضل أو منعم  األكاسرة األولى شادوا العلي إن

 حتى تنوسي ما تقدم منهم  ت فعالهمأنك قد نسخ يشكون

  عن بعضه وفهمت مالم يفهموا وله أيضاً  وسننت في شرع الممالك ماعملوا

 المعاني وبحر القول قد نزفا؟ فيك  ماذا يقول لك الراجي وقد نفذت

 يظل عليه الدهر معتكفاً يسمع  له حيلة إال الدعاء فإن وما

  أحمد بن الهيثم، بن فراس،

هو أحد الرواة املكثرين، روى عنه احلسن بن عليل العرتي، : ابن عطاء الشامي قال املرزباينبن حممد، 
وكان أبوه اهليثم بن فراس، شاعراً مكثراً، وكان جده فراس من شيعة بين العباس، : وأبو بكر وكيع، قلت

ناد رفعه إىل اهليثم بن وقد أدرك دولة هشام بن عبد امللك، وله يف أول الدولة أخبار، فحدث املرزباين بإس
  : أنشدت عمار بن مثامة: فراس قال

 مشمرة إذا حضر الطعام  الجار خادمة فتسعى ينادي

 أمة تجيب والغالم فال  وأدعو حين يحضرني طعامي

  : قال اهليثم بن فراس يف املفضل بن مروان، وزير املعتصم: وحدث عن حممد، بن العباس عن املربد قال
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  فقبلك كان الفضل، والفضل و الفضل  مروان فاعتبريافضل بن  تجبرت

 الموت المشتت والقتل أبادهم  أمالك مضوا لسبيلهم ثالثة

  .يريد الفضل بن حيىي، و الفضل بن الربيع، و الفضل ابن سهل

  ستودى كما أودى الثالثة من قبل  قد أصبحت في الناس ظالماً فإنك

  أحمد بن يحيى،البالذري

اوود البالذري أبو احلسن، وقيل أبو بكر، من أهل بغداد ذكره الصويل يف ندماء املتوكل بن جابر، بن د
على اهللا، مات يف أيام املعتمد على اهللا إىل أواخرها، وما أبعد أن يكون أدرك أول أيام املعتضد، وكان 

هشام مسع بدمشق . جده جابر خيدم اخلصيب صاحب مصر، وذكره ابن عساكر يف تاريخ دمشق، فقال
بن عمار، وأبا حفص عمر ابن سعيد، وحبمص حممد بن مصفى، وبأنطاكية حممد ابن عبد الرمحن بن 
سهم، وأمحد بن مرد األنطاكي، و بالعراق عفان بن مسلم، وعبد األعلى بن محاد، وعلى ابن املديين، 

 بن أىب شيبة، وأبا وعبد اهللا بن صاحل العجلي، ومصعباً الزبريي، وأبا عبيد القاسم بن سالم، وعثمان
وروى عنه حيىي بن : احلسن على بن حممد املدائين، وحممد بن سعد كاتب الواقدي، وذكر مجاعة قال

قال حممد بن إسحاق . الندمي، وأمحد بن عبد اهللا بن عمار، وأبو يوسف، يعقوب بن نعيم قرقارة األرزاين
، وراويه، ووسوس آخر أيامه فشد كان جده جابر، يكتب للخصيب صاحب مصر، وكان شاعراً: الندمي

وقال . باملارستان، ومات فيه، وكان سبب وسوسته، أنه شرب مثر البالذر على غري معرفة، فلحقه ماحلقه
وال . جابر بن داوود البالذري، كان يكتب للخطيب مبصر، هكذا ذكر: اجلهشياري يف كتاب الوزارء

 بن داود؟ إال أن ما ذكره اجلهشياري، يدل على أن أدرى أيهما شرب البالذر؟ أمحد بن حيىي، أو جابر
جابر بن داود، ولعل ابن ابنه، مل يكن حينئذ موجوداً، واهللا : الذي شرب البالذر هو جده، ألنه قال

وكان أمحد بن حيىي بن جابر، عاملاً فاضالً، شاعراً، راوية نسابة، متقناً، وكان مع ذلك، كثري . أعلم
خذ األعراض، وتناول وهب بن سليمان، بن وهب، ملا ضرط فمزقه، فمن قوله اهلجاء، بذيء اللسان، أ

  : فيه، وكانت الضرطة حبضرة عبد اهللا بن حيىي، بن خاقان

 في سلها جهده تنوق  ضرطة حسبت رعده أيا

 أخو صاعد بعده وصلى  وهب بها سابقاً تقدم

  كذا كل من يطعم الفهده  لقد هتك اهللا ستريهما

  : ن حيىي، بن جابر، يهجو عافية بن شيبوقال أمحد ب

 مدلسا عربياً  رآه فقد رأى من
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 أم تنفسا؟ أفسا  ليس يدري جليسه

    

: حدثين أبو احلسن أمحد بن حيىي البالذري قال: وحدث علي بن هارون، بن النجم يف أماليه عن عمه قال

ر به من تأخري اخلراج، حىت يقع يف ملا أمر املتوكل إبراهيم بن العباس الصويل، أن يكتب فيما كان أم
اخلامس من حزيران استفتاح اخلراج فيه، كتب يف ذلك كتابه املعروف، وأحسن فيه غاية اإلحسان، 

فدخل عبيد اهللا بن حيىي على املتوكل، فعرفه حضور إبراهيم ابن العباس، وإحضاره الكتاب معه، فأمر 
واستحسنه عبيد اهللا بن حيىي، وكل من حضر، قال باإلذن له فدخل، وأمره بقراءة الكتاب، فقرأه، 

يف هذا الكتاب الذي قرأه على : فقال املتوكل: فيه خطأ، قال: فدخلين حسد له، فقلت: البالذري
ال، و اهللا يا أمري املؤمنني، ما : يا عبيد اهللا وقفت على ذلك؟ قال: نعم، قال: قلت: إبراهيم خطأ؟ قال

 إبراهيم بن العباس على الكتاب يتدبره، فلم ير فيه شيئاً، فقال يا أمري فأقبل: وقفت فيه على خطأ، قال
اخلطأ ال يعرى منه الناس، وتدبرت الكتاب، خوفاً من أكون قد أغفلت شيئاً وقف عليه أمحد : املؤمنني

فت قل لنا ما هو هذا اخلطأ الذي وق: فقال املتوكل: بن حيىي، فلم أرما أنكره، فليعرفنا موضع اخلطأ،قال
فقلت هو شيء ال يعرفه إال على بن حيىي املنجم، وحممد بن موسى، وذلك أنه : عليه يف هذا الكتاب؟ قال

أرخ الشهر الرومي بالليايل، وأيام الروم قبل لياليها، فهي ال تؤرخ بالليايل، وإمنا يؤرخ بالليايل األشهر 
 يا أمري املؤمنني، هذا ماال علم يل به،وال أدعي :العربية، ألن لياليها قبل أيامها بسبب األهلة، فقال إبراهيم

وقال أمحد بن حيىي، البالذري يف عبيد اهللا بن حيىي وقد : قال اجلهشياري. فغري تارخيه: فيه ما يدعى، قال
  : صار إىل بابه فحجبه

 عليك به الزمان و عاب عار  اصطبارك للحجاب مذلة :قالوا

    المقال جوابولكل قول صادق أو كاذب عند : فأجبتهم

 له منن على رغاب أمست  إنى ألغتفر الحجاب لماجد

 ودون العرف منه حجاب صنعة  يرفع المرء اللئيم حجابه قد

حدثين أبو احلسن أمحد بن حيىي بن جابر : حدثين ابن أىب العالء الكاتب، قال: وحدث اجلهشياري قال
رضت عليه رقعة يل فيها حاجة، فتشاغل عىن دخلت إىل أمحد بن صاحل بن شريزاد، فع:البالذري قال

  : فقلت

  وصلى الفتى عبدون و الناس حضر  وهب سابقاً بضراطه تقدم

 لناس آخرين تقرقر بطوناً  وإني أرى من بعد ذاك وقبله
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وقال . بطن من مل يقض حاجىت، فأخذ الرقعة، ووقع فيها مبا أردت: بطن من؟ فقلت: فقال ياأبا احلسن
  : يهجو صاعداً وزير املعتمد: أمحد بن حيىي

 سست األمور بغير لب وقد  أصاعد قد مألت األرض جوراً

 الجد ذوعي وعيب لئيم  الرجال وأنت وغد وساميت

 من سليمان بن وهب وأكذب  عن المكارم من دليل أضل

 مقالتي أوالد كعب فرد  خبرت أنك حارثي وقد

 فهو دليل بن يعقوب النصراين، أحد وجوه الكتاب، :أما سليمان بن وهب فمعروف، وأما دليل: قلت
وحدث أبو القاسم الشافعي، يف تاريخ دمشق . كان يكتب لبغا التركي، مث توكل للمتوكل على خاصته

قل من الشعر ما يبقى ذكره، ويزول : قال يل حممود الوراق: قال أمحد بن جابر البالذري: بإسناده قال
  عنك إمثه، فقلت 

 فالحازم المستعد لنجاة  للموت واسعيإستعدي يانفس 

 والمن الموت بد خلود  تثبت أنه ليس للحي قد

 والعواري ترد تردين  أنت مستعيرة ما سوف إنما

 وتلهين والمنايا تجد  تسهين والحوادث ال تسهو، أنت

 حقوقها لك ورد ودار  الترجى البقاء في معدن الموت

 حظه من األرض لحد ألمرٍى  أي ملك في األرض أم أي حظ

 األنفاس فيها تعد عليه  كيف يهوى أمرؤ لذاذة أياماً

  : ومن شعر البالذري، الذي رواه املرزباين يف معجم الشعراء

 عادية الهوى بأديب فيكف  من روى أدباً ولم يعمل به يا

 أعماله أعمال غير مصيب  تجدي اصابة صائب ولقلما

  صالح فيكون غير معيبمن   حتى يكون بما تعلم عامالً

    

وبلغين أن البالذري كان اديباً، راوية، له كتب جياداً، ومدح املأمون مبدائح، : قال ابن عساكر يف كتابه
هذا الذى ذكره ابن : قال املؤلف. وجالس املتوكل، ومات يف أيام املعتمد، ووسوس يف آخر عمره

: وله من الكتب:  وقال حممد ابن اسحاق الندمي.عساكر، من كالم املرزباين يف معجم الشعراء بعينه
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كتاب البلدان الصغري، كتاب البلدان الكبري مل يتم، كتاب مجل نسب األشراف، وهو كتابه املعروف 
وكان أحد النقلة من الفارسي إىل العريب، كتاب الفتوح : قال. املتهور، كتاب عهد أردشري، ترمجه بشعر

كان : يل أمحد ابن حيىي البالذري: دثين أمحد ابن حممد الطالقين قالح: وحدث الصويل يف كتاب الوزراء
بيين وبني عبيد اهللا ابن حيىي، ابن خاقان حرمة، منذ أيام املتوكل،وماكنت أكلفه حاجة إلستغناء عنه، 

فنالتين يف أيام املعتمد على اهللا إضافة،فدخلت إليه وهو جالس للمظامل، فشكوت تأخر رزقي وثقل ديين، 
 حاجة مثلي يف أيامه، وغض طرفه عين، فوقع يل ببعض ما - أعزه اهللا -إن عيب على الوزير : لتوق

غرس البلوى، يثمر مثر : أين حياؤك املانع لك من الشكوى على االستبطاء؟ فقلت: أردت، وقال
  : الشكوى، وانصرفت، وكتبت إليه

 هزماناً أحلت للجذوب محارم  لحاني الوزير المرتضى في شكايتي

 لي بدهر كنت فيه أكاتم ومن  لقد جاهرتني بمالمة :وقال

 إذا قلت لديه دارهم يقل  حياء المرء ذو الدين والتقى :فقلت

أن البالذري امتدح أبا الصقر، امساعيل بن بلبل، وكتب إليه كتاباً : وحدث الصوىل عن حممد ابن علي
  : يفعل، فقالحسناً، وسأله أن يطلق له شيئاً من ارزاقه ووعده فلم 

 إخائي واللئيم ملول ومل  إسماعيل عني بوده تجانف

 ومغترا به لذليل إليه  وأن امرؤ يغشى أبا الصقر راغباً

 الذي إن أنكروك تقول؟ فماذا  علمت شيبان أن لست منهم وقد

 لثبت دعواك الذين تنيل  ولو كانت الدعوى تثبت بالرشى

 بأمر ماعليه دليل اوجاؤو  قالوا مقاالً فكذبوا ولكنهم

  : وله فيما أورده عبيد اهللا ابن اىب طاهر

 أجفى ببابك ورأيتني  رأيتك زاهياً لما

  وحجبت نفسي عن حجابك  رأس مطيتي عديت

  أحمد ابن يحيى، ابن يسار،

    

ولد . انةأبو العباس ثعلب الشيباين، موالهم النحوي اللغوي، إمام الكوفيني يف النحو واللغة، والثقة، والدي
فيما ذكره املرزباين عن مشاخيه، سنة مائتني، ومات لثالث عشرة ليلة بقيت من مجاد األوىل، سنة إحدى 
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وتسعني ومائتني، يف خالفة املكتفي ابن املعتضد، وقد بلغ تسعني سنة وأشهر وكان رأى أحد عشر 
ن يف مقابر باب الشام، يف خليفة، أوهلم املأمون وأخرهم املكتفى وكان قد ثقل مسعه قبل موته، ودف

حجرة اشتريت له، وبنيت بعد ذلك، وقربه هناك معروف، ورد ماله على ابنته، وكان خلف إحدى 
وعشرين الف درهم، وألفي دينار، ودكاكني بباب الشام، قيمتها ثالثة آالف دينار، وضاع له قبل أمحد 

حدث : ن احلسني القطر بلى يف تارخيهالصرييف ألف دينار، وكان يتجر له ا، ذكر ذلك عبد اهللا اب
املرزباين عن أىب العباس، حممد ابن طاهر الطاهري، وكان أبو العباس ثعلب، يؤدب أباه طاهر ابن حممد، 

كان سبب وفاة أىب العباس ثعلب، أنه كان يف يوم مجعة قد انصرف من : بن عبد اهللا، بن طاهر، قال
ة من اصحابه إىل مرتله، أنا أحدهم، فتبعناه يف تلك العشية، إىل اجلامع بعد صالة العصر، وكان يتبعه مجاع

أن صرنا إىل درب قد أمساه بناحية بابل باب الشام، وأتفق أن ابناً إلبراهيم ابن أمحد املادرائي، يسري من 
 وراءنا على دابة، وخلفه خادم له على دابة، قد قلق واضطرب، وكان يف تلك العشية بيده دفتراً ينظر فيه

وقد شغله عما سواه،فلما مسعنا صوت حوافر الدواب خلفنا، تآخرنا عن جادة الطريق، ومل يسمع أبو 
العباس لصممه صوت احلوافر، فصدمته دابة اخلادم، فسقط على رأسه يف هوة من الطريق، أخذ تراا، 

. - رمحه اهللا -ته فلم يقدر على القيام، فحملناه إىل مرتله، كاملختلط يتأوه من رأسه، وكان سبب وفا

إمنا فضل أبو العباس أهل عصره، باحلفظ للعلوم اليت : وحدث املرزباين عن أمحد بن حممد العروضي قال
يضيق عنها الصدور، وقد كان أبو سعيد السكري كثري الكتب جداً،فكتب بيده مامل يكتبه أحداً، فكان 

وابو العباس الميس بيده كتابة . قاة الرجاليف الطرفان، ألن أبا سعيد، كان غري مفارق للكتاب عند مال
مسع يعين ثعلبة، حممد بن سالم اجلمحي، وحممد بن : قال اخلطيب. إتكاالً على حفظه، وثقة بصفاء ذهنه

زياد األعرايب، وعلي ابن املغرية األكثرم، وإبراهيم بن املنذر احلراين، وسلمة بن عاص، وعبيد اهللا بن العمر 
وروى عنه حممد ابن العباس اليزيدي، وعلي ابن سليمان . ن بكار، وخلق كثريةالقوارري، والزبري ب

األخفش، وإبراهيم بن حممد، بن عرفة نفطويه، وأبو بكر بن األنباري، وأبو عمر الزاهد، وأبو احلسن بن 
. مسعت من القواريري مائة الف حديث: وكان يقول. املقسم، وأمحد ابن كامل القاضي وخلق كثر

نقلت من خط احلسن بن على املقلة، قال أبو العباس أمحد بن حيىي : ط أيب سامل احلسن ابن علىقرأت خب
ابتدأت النظر يف العربية، والشعر واللغة، سنة ست عشرة، ومولد سنة مائتني، يف السنة الثانية من خالفة 

ني وقد خرج من باب ورأيت املأمون ملا قدم من خرسان يف سنة اربع ومائت: قال أبو العباس. املأمون
وكان أىب قد محلين على يده، فلما مر : احلديد، وهو يريد قصر الرصافة، والناس صفان يف املصلى، قال

هذا املأمون، وهذه سنة اربع، فحفظت ذلك إىل هذه الغاية وحذقت العربية، : املأمون، رفعين وقال يل
س وعشرون سنة، وكنت أعىن وحفظت كتب الفراء كلها، حىت مل يشذ عىن حرف منها، ويل مخ
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بالنحو، أكثر من عناية بغريه، فلما أتقنته، أكببت على الشعر، واملعاين، والغريب، ولزمت أبا عبد اهللا ابن 
االعرايب، بضع عشرة سنة، وأذكر يوماً وقد صار إىل أمحد بن سعيد ابن سليم وأنا عنده ومجاعة منهم 

عر الشماخ، وأخذوا يف البحث عن معانيه، واملسألة عنه، السدرى، وابو العالية، فأقام وتذاكروا ش
فجعلت أجيب وال أتوقف وابن األعرايب يسمع، حىت أتينا على معظم شعره، فالتف إىل أمحد ابن سعيد 

أن يأ : فقال يل: قلت البن ماسويه يف علة شكوا إليه، ماتقول يف احلمام: قال أبة العباس. يعجبه مين
الذي الينسب إليهيه، ألنه اليتم :  سنة، أن يكون قد قيم محام فليفل، قال أبو العباسالنسان بعد اربعني

. إال بصلة، والعرب التنسب إال إىل اسم تام، والذي وما بعده حكاية، واحلكاية الينسب إليها، لئال تتغري

: سئلت، فقلتاللذوي فلما قدمت و: وسئل ابن قادم عنها، وأنا غائب بفارس، فقال: قال أبو العباس

    الينسب إليه وأتيت ذه العلة، فبلغته، فلما اجتمعنا جتاذبنا، مث 

كنت أصري إىل الرياشي ألمسع منه، وكان نقي العلم، فقال يل يوماً وقد : وقال أبو العباس. رجع اىل قويل
  : قرئ عليه

 عامين حديث سني بازل  ماتنقم الحرب العوان مني

أتقول ىل هذا بالعربية؟ إمنا أقصدك لغري هذا :  نقول؟ بازل أو بازل؟ فقلتملثل هذا ولدتين أمي؟ كيف
. يروى بازل وبازل، الرفع على االسئتناف، واخلفض على اإلتباع، والصب على احلال، فاستحىي وأمسكا

 ودخلت على حممد ابن عبد اهللا، بن طاهر، فإذا عنده املربد ومجاعة من أصحابه وكتابه،: قال أبو العباس

  : ماتقول يف قول امرئ القيس؟: وكان حممد ابن عيسى وصفه له، فلم قعدت، قال يل حممد ابن عبد اهللا

  أكب على ساعديه النمر  متنتان خظاتا كما لها

إذا كان صلباً مكترتا، ووصف فرساً، وقوله : قلت أما غريب البيت، فإنه يقال حلم خظا خيظى: قال
الطريقة املمتدة من عن : البة ساعد النمر، إذا اعتمد على يديه واملنتأي يف ص: أكب على ساعديه النمر

ميني الصلب ومشاله، ومافيه من العربية أنه خظاتا، فلم حتركت التاء أعاد األلف من أجل احلركة والفتحة، 
، أضاف  إمنا أراد خظاتا باإلضافة- أعز اهللا األمري -: فأقبل بوجهه على حممد بن يزيد فقال له حممد: قال

بلى سيبويه يقول، فقلت حملمد بن عبد : قال حممد بن يزيد. ما قال هذا ألحد: خظاتا إىل ما قال فقلت
ما حاجتنا إىل : اهللا ال واهللا ما قال سيبويه وهذا كتابه فليحضر، مث أقبلت على حممد بن عبد اهللا، وقلت

يء إىل غريه؟؟ فقال حممد لصحة كتاب سيبويه؟ أيقال مررت بالزيدين طريفي عمرو، فيضاف نعت الش
قال عبد . طبعه، ال واهللا مايقال هذا، ونظر إىل حممد بن يزيد فأمسك ومل يقل شيئاً فقمت وض الس

رأيت الفرسني مر كوىب : ال أدري، ملا الجيوز هذا؟ وما أظن أحداً أن ينكر قول القائل: اهللا الفقري إليه
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الثوبني ذراعيت زيد، ومثله مررت بالزيدين طريفي عمر، فيكون زيد، واال الغالمني عبدي عمرو، وال 
ملا شاهدين املازين وجاراين : قال أبو العباس. مضاف اىل عمرو، وهو صفة لزيد، وهذا ظاهر لكل متأمل

قال يل : قال أبو العباس. اىل أخوك يقرئك السالم: النحو، وخرج اىل سر من رأى، كان يذكرين ويوجه
إين مل أتعلم : حنن نقدمك لتقدمه األمري، فقلت له ياشيخ: صرة حممد ابن عبد اهللاحممد ابن عيسى حب

كان حممد ابن عبد اهللا، يكتب الف : قال أمحد ابن حيىي. لتقدمين األمراء، وإمنا تعلمته لتقدمين العلماء
يه درهم واحدة، فإذا مر به ألف درهم واحد أصلحه واحدة، وكان كتابه ينكرون ذلك، ويغلظ عل

لعبد اهللا : أتدري ملا عمل القراء كتاب البهي؟ قلت ال، قال: ويهابونه، فال يبتدأونه فيه بشيء، فقال يوم
كتاب املذكرواملؤنث قال ومافيه؟ مثل : إنه كان قدعمل له كتباً، منها: أيب، بأمر طاهر اجلدي، قلت له

بعث ايل عبداهللا ابن اخت :أبو العباسوقال . الف درهم واحد، والجيوز واحدة، ففتح عينيه وتنبه وأقلع
أجيوز هذا؟ فوجهت إليه، ال واهللا مامسعت ذا، : ضربته بال سيف، قال: أيب الوزير، رقعة فيها خط املربد

هذا خطأ البتة ألن ال التربئة اليقع عليه خافض والغريه، ألا أداة، وماتقع أداة على : قال أبو العباس
 املربد مع القاسم واحلسن ابىن عبيد اهللا، بن سليمان، بن وهب، فقال يل صرت إىل: قال العجوزى. أداة

  :  يف قول أوس؟- أعزك اهللا -: القاسم سله عن شيء من الشعر فقلت ما تقول

  شفيع الي بيض الخدور مدرب  عن وصل الشيب أنه وغيرها

    

نه، مث صرنا إىل أيب العباس أمحد ابن يريد النساء أنس به، فصرنا اليسترنا م: فقال بعد متكث ومتهل ومتطق
وإن مل جير " أنه للشباب"إن اهلاء يف : قال لنا ابن األعرايب: حيىي، فلم غص الس، سألته عن البيت، فقال

ملا مات : وقال محزة. أين صاحبنا من صاحبكم؟: له ذكر ألنه علم، والتفت اىل احلسن والقاسم فقلت
د، وبقي ذكره ببغداد وسامراء، اليفض احد منه، اىل أن ذكره ابن األنباري املازين، خلفه أبو العباس املرب

يف بعض مصنفاته وأراد أن يضع منه، ويرفع من صاحبه أىب العباس، أمحد ابن حيىي ثعلب، جاري على 
عزمت على املضي اىل : مسعت أبا العباس يعىن ثعلب: عادته يف العصبية للكوفيني على البصريني، فقال

مثلك ال يصلح أن ميضي إىل بصرى، فيقال غداً إنه : ين الناظره، فأنكر ذلك على أصحابنا وقالوااملاز
تلميذه، فكرهت اخلالفة عليه، فأراد ابن االنباري أن يرفع من ثعلب، فوضع منه، ومل يقتصر على ذلك 

كى له أن ابا جعفر التقصري باملازين، حىت قصر باخلليل أيضاً، وزعم أن أبا العباس أمحد ابن حيىي، ح
والدليل : الرؤاسي، عمل كتاباً يف النحو ومساه الفيصل، فبعث اخلليل إليه يستعريه، فوجه به إليه، فقال
: قال الكويف: على أن اخلليل تعلم النحو من كتاب الرؤاسي مايوجد يف كتاب سيبويه من ذكره، إذ يقول
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كتاب ابن أىب األزهر، خبط عبد السالم البصري قرأت يف . وهذا مىت مسع، علم أنه اليقوله إال عصيب
كان بأزاءدار أيب العباس ثعلب، رجل قد غلب على عقله، فكان رمبا خرج فجلس على باب بيته : قال

أال : ينظر إىل الناس، فرأى يوماً غالم أيب العباس، وقد أدخل إىل داره خبز أسود فقال له يا أبا العباس
هذا أصلح من احلاجة، وبد للوجه اىل الناس : هذا الضيق والشؤم؟ فقاهللاتشتري لك خبز حواري؟ مامعىن 

عجبت لك من هذا الكالم، أما لك هذا، إال من بذل الوجه واحلاجة إىل الطلب منه، : فضحك فقال
  : قد قال قوالً، مث أنشدين يف الزهد: التقبل بر أحد إن كنت صادقاً فالتفت إىل وقال

 جامدة البذل يهمأيد  صعب وإخواننا زماننا

 عصرك إال محكم البخل  وقدمضى الناس ولم يبقى فيه

 لألسراف من فضل مافيه  لنا بلغة أقواتنا وما

 وأطرش السمع عن العذل  غضم كفيك على ملكها

كان أبو العباس ثعلب، : فتعجبت من إنشاد هذا الشعر، بعقب ما خوطب به قال أمحد ابن فارس اللغوي
أقعدوا أقعدوا بفتح األلف قال ابن كامل :  يف كالمه كان يدخل الس فتقوم له فيقولاليتكلف األعراب

  : أنشدين أبو بكر ابن العالف لنفسه ملا مات املربد: القاض

 مع المبرد ثعلب وليلحقنا  المبرد وانقضت أيامه ذهب

 وباق بيتها فسيخرب خرباً  من األداب أصبح نصفه بيت

 أنفسكم على مايسلب للدهر  ن ووطنوافابكوا لما سلب الزما

 ومن ترجونه فمغيب أبداً  المبرد حيث الترجونه ذهب

 المبرد عن قليل يشرب شرب  من ثعلب فبكاس ما فتزودوا

 بسريره وعليه جمع ينحب  واستحلبو ألفاظه فكأنكم

 كانت األنفاس مما يكتب إن  لكم أن تكتبوا أنفاسه وأرى

 بعده وليذهبن وتذهب من  فليلحقن بمن مضى متخلف

    

كان ثعلب يعتمد على ابن : وقال أبو الطيب عبد الواحد اللغوي يف كتابه املسمى مراتب النحويني، قال
األعرايب يف اللغة وعلى سلمة ابن عاصم يف النحو، ويروى عن ابن جندة كتب أبا زيد، وعن األثرم كتب 

رو ابن أيب عمرو كتب ابيه، وكان ثقة متقنة يستغين أيب عبيدة، وعن أىب نصر كتب األصمعي، وعن عم
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وكان ثعلب حجة، ديناً، ورعاً، مشهوراً باللحفظ والصدق وإكثار الرواية : بشهرته عن نعته وقال
ما عندك يا أبا العباس يف هذا؟ ثقة بغزارة : وحسن الدراية، كان ابن االعرايب إذا شكى يف شيء يقول له

وابتدأت بالنظر يف : لب اللغة والعربية يف سنة ست عشرة ومائتني، قالولد سنة مائتني، وط. حفظه
حدود الفراء وسين مثاين عشرة سنة، وبلغت مخس وعشرين سنة، وما بقي على مسألة للقراء، إال وأنا 
. أحفظها، وأحفظ موضعها من الكتاب، ومل يبق شيء من كتب الفراء يف هذا الوقت، إال وقد حفظته

كان أبو العباس أمحد بن حيىي : قال عبد اهللا بن حسني، بن سعد القطر بلى يف تارخيه: وحدث املزرباين
ثعلب، بن احلفظ، والعلم، وصدق اللهجة، واملعرفة بالغريب، رواية الشعر القدمي، ومعرفة النحو على 
يف مذهب الكوفيني على ما ليس عليه أحد وكان يدرس كتب الفراء، والكسائي، درسا، وكان متبحرا 

فإذا سأل عن : والكسائي: قال الفراء: مذهب البصريني ال مستخرجا للقياس، وال طالبا له، وكان يقول
احلجة واحلقيقة يف ذلك مل يعرف النظر وكان أبو على أمحد ابن جعفر النحوى ختنه، زوج ابنته، خيرج 

ته، فيقرأ على أيب من مرتله وهو جالس على باب داره، فيتخطى اصحابه، وميضى ومعه دفتره وحمرب
إذا رأك الناس متضي اىل هذا : العباس املربد كتاب سبيويه، فيعاتبه أمحد ابن حيىي على ذلك ويقو ل له

وكان ختنه هذا أبو علي يعرف بالدينوري، : الرجل تقرأ عليه، يقول ماذا؟ ومل يكن يلتفت اىل قومه قال
ف صار حممد ابن يزيد، أعلم بكتاب سبيويه كي: وكان حسن املعرفة، فسمعت إسحاق املصعيب يقول له

: قال. ألن حممد ابن يزيد، قرأه على العلماء، وأمحد ابن حيىي، قرأه على نفسه: من أمحد ابن حيىي؟ قال

حدثين أخي، . ومل يزل ثعلب متقدم عند العلماء منذ أيام حداثته، وكان ضيق النفقة مقترا على نفسه
ه يوما وقد احتجم، وبني يديه طبق فيه ثالثة أرغفة، ومخس دخلت إلي: وكان صاحبه ووصيه قال

يا أبا العباس، قد احتجمت، ولو أخذ لك رطل حلم ومثن : بيضات، وبقل وخل، وهو يأكل، فقلت له
كنت : ومسعت أمحد ابن إسحاق املعروف بايب املدور يقول: قال. التوابل، ومثله للعيال كان ما له معىن

ما عندك يا أبا العباس يف هذا؟ ثقة بغزارة : يب يشك يف الشيء، فيقول لثعلبأرى عبد اهللا بن األعرا
حفظه، ومل يكن مع ذلك موصوفا بالبالغة، وال رأيته إذا كتب كتاباً إىل بعض إخوانه من أصحاب 

السلطان، خرج عن طبع العامة، فإذا أخذته يف الشعر والغريب، ومذهب الفراء والكسائي، رأيت من ال 
أحدا، واليتهيأ له الطعن عليه، وكان هو وحممد بن يزيد، عاملني، ختم ما تاريخ األدب، أو كان يفي به 

  : كما قال بعض احملدثني

 بالمبرد أو ثعلب وعد  طالب العلم التجهلن أيا

 تك كالجمل األجرب فال  عند هذين علم ورى تجد
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  بهذين في الشرق والمغرب  الخالئق مقرونة علوم

. أنشده هذه األبيات لنفسه: أخربين الصويل أن عبد اهللا ابن احلسني بن سعد القطربلي: زباينقال املر

كم لك من : سألين ابن األعرايب: حدثنا أمحد بن حيىي النحوي قال: وحدث حممد ابن أمحد الكاتب قال
  : ابنة وأنشدته: الولد؟ فقلت

  س الظلمولم أجب في الليالي حند  أميمة لم أجزع من العدم لوال

 أكرم نزاال على الحرم والموت  حياتي، وأهوى موتها شفقاً تهوى

  : فأنشدين ابن األعرايب يف املعىن

  لها الموت قبل الليل لو أنها تدري  أميمة تهوى عمر شيخ يسره

 ختن يرجى أود من القبر وال  عليها جوفة الناس بعده يخاف

    

وأراد أبو العباس ثعلب أن يرحل اىل أيب : وت بن املزرع قالوحدث عن أيب عبد اهللا احلكيمي، عن مي
حامت السجستاىن يف البصرة، فبلغه أن أبا حامت أنتشر ذكره يوما، مل رأى مجاعة املرد يكتبون يف جملسه، 

. الم كي يابين، فلم خيرج أبو العباس إليه:  أي الم هذه؟ قال- أصلحك اهللا -: فرأه غالم منهم فقال له

اسد هذا املعروف، فما املصدر؟ : كنا عند أيب العباس أمحد ابن حيىي فقال له رجل: صويل قالوحدث ال
هذا يطول : ال يقال مسجد، وضحك، وقال: فعرفىن ما الجيوز منذا؟ فقال: مصدره السجود، قال: قال

وصف : ويهومثل ذلك أن ماسي. إن وصفنا ما الجيوز، وإمنا يوصف اجلائز، ليدل على أن غريه الجيوز
: أريد أن ختربين بالذي ال أكل، فقال: كل الفروج وشيئا من الفاكهة، وقال: النسان دواء مث قال له

التأكلن والمحاري، والغالمي، وامجع كثري من القراطيص وبكر إيل فإن هذا يكثر إن وصفته لك 
ه، ومتكنت منه، ولو مل أمسع من مجاعة كلهم قد رأيت: قال أبو العباس ثعلب: وحدث عن الصوىل قال

أردت ذلك، ما فاتين عنه مجيع ما أطلب، منهم أبو عبيد القاسم ابن سالم وإسحاق املوصلي، وأبو التوبة 
وقال أبو العباس : وحدث قال. والنظر ابن حديد، وإين ال أذكر موت الفراء ذكر جيداً، وأنا يف الكتاب

  : لة، فذاك امر عظيم، وأنشداهلرم علة قائمة بنفسها، فاذا كان معه ع: يوم الخر

  يكل وخطوى عن مداهن يقصر  بصرى في كل يوم وليلة أرى

 والدهر ال يتغير يغيرنه  يصحب األيام تسعين حجة ومن

 كنت أمشي مطلق قبل أكثر لما  لعمري ألن أصبحت أمشي مقيدا
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اهللا ابن طاهر، مع ابنه أقعدين حممد ابن عبد : قال ثعلب: وحدث أبو بكر حممد بن احلسن الزبيدي قال
طاهر، وأفرد يل دار يف داره، وأقام لنا وظيفة فكنت أقعد معه إىل أربع ساعات من النهار مث أنصرف إذا 
أراد الغداء، فنما ذلك اىل أبيه، فكسى البهو واألروقة وأضعف ما كان يعد من األلوان، فلما حضر وقت 

 املوكل بنا، قد منى اىل انصراف أمحد بن حيىي وقت االنصراف، انصرفت فنما ذلك اليه، فقال للخادم
الطعام، فظننت أنه يستقل ما حيضر، ومل يستتطب املوضع فأمرنا بتضعيفه، مث منى إىل أنه انصرف، فقل له 

انصرافك اىل بيتك وقت : أبيتك أبرد من بيتنا؟ أو طعامك أطيب من طعامنا؟ وتقول له عىن:عن نفسك
 عرفين اخلادم ذلك، أقمت، فكنت علة هذه احلال، ثالث عشرة سنة، وكان يقم الغداء هجنة علينا، فلما

يل مع ذلك يف اليوم، سبعة وظائف من اخلبز اخلشكار، ووظيفة من اخلبز السميد وسبعة ارطال من 
اللحم، ووعلوفة رأس وأجرى يل يف الشهر الف درهم، ولقد جاءت سنة لفتنه، وعظم األمر بالدقيق 

اليه كاتبه على املطبخ، يعرفه ما هو فيه من عظم املؤنة، ويسأله احضار اجلليدة، فيقتصر واللحم، فكتب 
على ما ال بد منه،فأنفذها، فكان مشتملة على ثالثة آالف وستمائة انسان، فرأيت حممدا قد زاد فيها 

خلبز، أطعمىن ا: لست اقطع عن أحد ما عودته، والسيما من قال ىل: خبطه قوم اخرين، ووقع عليها
: قال الزبيدي. فاجرى األمر على ما يف اجلريدة، واصرب على هذه املؤن فإما عشنا مجيعاً وإما متنا مجيعا

وخلف كتب جليلة، فاوصى اىل على ابن حممد الكويف، أحد أعيان تالميذه، وتقدم اليه يف دفع كتبه اىل 
هذه كتب جليلة، فال تفوتنك، :  اهللاأيب بكر أمحد بن إسحاق القطر بلى، فقال الزجاج للقاسم بن عبيد

فاحضر خريان الوراقة، فقوم ما كان يساوى عشرة دنانري ثالثة، فبلغت أقل من ثالمثائة دينار، فأخذها 
وانتهى علم : وقال أبو الطيب، عبد الواحد بن العلي اللغوي يف كتاب مراتب النحويني. القاسم ا

قتني امينني، ويعقوب أسن وأقدم موتا، وأحسن الرجلني الكوفيني اىل ابن السكيت، وثعلب، وكان ث
كنت يوما عند ابن السكيب، : قال ثعلب. تأليفاً، وكان ثعلب أعلهما بالنحو، وكان يعقوب يضعف فيه

فقال يل التصح، فواهللا ما سألت إال مستفهماً : فسألين عن شيء فصحته، وكان ثعلب شديد احلدة، قال
: حدثين أيب قال: وأخربنا أبو بكربن األنباري قال:كتاب التصحيف قالوحدث أمحد ابن العسكري يف 

  : قرأ القطر بلى على أيب العباس ثعلب بيت األعشى

 ورقيت اسباب السماء بسلم  فلو كنت في حب ثمانين قامة

    

قال : خرب بيتك، هل رأيت حباً قط مثانني قامة؟ إمنا هو جب وحدث اخلطيب قال: فقال أبو العباس



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  347  

يف النحو والعربية : فيما تنظر؟ قلت: كنت أحب أن أرى ابن حنبل، فلما دخلت عليه قال يل: لبثع
  : فأنشدين أبو عبد اهللا وهو لبعض بىن أسد

 ولكن قل علي رقيب خلوت،  إذا ما خلوت الدهر يومافال تقل

 أنما تخفني عليه يغيب وال  تحسبن اهللا يغفل ما يرى وال

 على أثارهن ذنوب ذنوب  تتابعتعلى األثام حين  لهونا

 في تواباتنا فنتوب فيأذن  ليت أن اهللا يغفر ما مضى فيا

كان لثعلب عزاء لبعض أهله فتأخرت عنه، ألن هفا علي، : قال أبو حممد الزهري: وحدث اخلطيب قال
 والعدو يا أبا حممد، ما بك حاجة اىل تكلف عذراً، فإن الصديق الحياسب: مث قصدته معتذرا، فقال ىل

حدثنا أبو حممد بن احلسن :الحيتسب له وجدت خبط أيب احلسن، علي ابن عبيد اهللا، السميسمي اللغوي
: حدثنا أبو بكر بن اخليار النحوي: حدثنا أبو الفتح، حممد ابن جعفر املراغي النحوي قال: النوخبيت، قال

يا أبا العباس، أعزك : ه، فقال لهكنت عند أيب العباس ثعلب يف بعض األيام، فسأله رجل وقد ساء مسع
الصوح اصل اجلبل، فأعاد الرجل سؤاله، لعلمه بأن الشيخ ما فهم، فقال : اهللا، ما الصوص؟ فقال له

أدن : فقال له: السوح مجع ساحة، فاعاد سؤال ثالثة،، فعلم ثعلب أنه ما فهم عن الرجل، قال: ثعلب
رأيت صوصاً : نعم، العرب تقول: ثعلب سؤاله، قالففعل ذلك، فلما فهم : مين، فألقم أذين فاك وقل

حدث الزجاجي أبو القاسم، عن علي بن سليمان . على أصوص، أىي رجل نذل على ناقة الكلمة
قدم الرياشي بغداد، سنة ثالثني ومائتني، فصرت إليه : أخربنا أمحد ابن حيىي ثعلب قال: األخفش قال

نعم هي جائزة : جتيز نعم الرجل يقوم؟ فقلت: نعم فقال: أسألك عن مسألة؟ فقلت: ألخذ عنه، فقال يل
عند اجلميع، أم الكسائي فيضمر، والتقدير عنده نعم الرجل رجل يقوم، ألن نعم عنده فعل، والفراء 

فإنه : وأما صاحبك، يعين سبيويه. اليضمر، ألن نعم عند اسم، فريفع الرجل بنعم، ويقوم الصلة للرجل
ه ايضا فعل، ولكن جيعل يقوم مترمجاً وهو الذي يسمونه البدل، فسكت فقلت اليضمر شيئاً، ونعم عند

هذه خطأ عند : جائز، فقلت: أجيوز يقوم نعم الرجل؟ فقال: نعم فقلت: فأسألك عن مسألة؟ فقال: له
فان يقوم عنده صلة : فأما على مذهب الفراء. اجلميع، أما على مذهب الكسائي فانه اليوىل الفعل فعل

فأنه الجيوز، ألنه ترمجة، : وأما على مذهب سبيويه صاحبك. الصلة التتقدم على املوصولللرجل و
أنا تارك للعربية،فخذ فيما : فقال. والترمجة إيضاح وتبني للجملة اليت تتقدمها، والجيوز تقدميها عليها

ربنا على بن أخ: وحدث قال. قصدت له، ففاحتته ايام الناس، واألخبار، واألشعار، ففتحت به سيح حبر
اىل أين؟ ما : كنت يوما حبضرة ثعلب، فاسرعت القيام قبل انقضاء الس، فقال: سليمان األخفش قال
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ان اراه يقدم البحتري على أيب : يل حاجة،فقال يل: أراك تصرب عن جملس اخللدي، يعين املربد، فقلت له
  : ما معىن قول أيب متام: متام، فاذا اتيته،فقل له

  أظل فكان داعية اجتماع  يب كما افتراقالنح أألفته

أن املتحابني العاشقني قد : معىن هذا: فلما صرت إىل أيب العباس املربد، سألته عنه، فقال: قال أبو احلسن
يتصارمان ويتهاجران إذالال، ال عزما على القطيعة، فاذا حان الرحيل وأحسا بالفراق، تراجعا إىل الود، 

ن يطول العهد بااللتقاء بعده، فيكون الفراق حينئذ سبباً لالجتماع، كما قال وتالقيا خوف الفراق، وأ
  : اآلخر

 بالبكا والعناق مستجيرين  باللقاء يوم الفراق متعا

 كاتما غليل اشتياق وكم  كم أسرا هواهما حذر الناس

 أتاهما باتفاق فراقا  الفراق فالتقيا فيه فأظل

 الفراق كان التالفي وغداة  كيف أدعو على الفراق بحتف

ما صنع !! ما أشد متويهه: فلما عدت إىل ثعلب سألين عنه، فأعدت عليه اجلواب واألبيات، فقال: قال
شيئاً، إمنا معىن البيت، أن االنسان قد يفارق حمبوبه، رجاء أن يغنم يف سفره، فيعود اىل حمبوبه مستغنيا عن 

  :  البيت الثاينالتصرف، فيطول اجتماعه معه، أال تراه يقول يف

  لموقوف على ترح الوداع  وليست فرحة األوبات إال

    : وهذا نظري قول اآلخر، بل منه أخذ أبو متام

  وتسكب عيناي الدموع لتجمدا  بعد الدار لتقربوا وأطلب

وحكى ان ثعلباً خرج يوماً على أصحابه، وليس فيهم إال كهل أو شيخ، فأنشد . هذا هو ذاك بعينه
  : متمثالً

  بي األعين النجل المراض الصحائح  ربما سؤت الغيور وبرحت أال

 نداماي الكهول الجحاجح وأن  سادني أن الغيور يودنى فقد

   إن هذا واهللا مليح جداً: أنا قلت

ال : ما البعجدة؟ قال: كنت يوماً يف جملس ثعلب، فقال له رجل ياسيدي:وحدث جحظة يف أماليه قال
  فإين وجدا يف شعر عبد الصمد بن املعذل حيث يقول : العرب، فقال الرجلأعرفها يف كالم 

  أبع جدتى بالمنن  أقصري أعاذلتى
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ياقوم، أجيدوا أذنيه عركاً، أو حيلف أنه اليرجع حيضر حلقيت، : فاغتاظ أبو العباس غيظاً عظيماً وقال
بني أيب العباس ثعلب مودة وكيدة، كانت بيىن و: قال أبو حممد عبد الرمحن ابن أمحد الزهري. ففعلنا

يا أبا : فقال. وكنت أستشريه يف أموري، فجئته يوماً أشاوره يف االنتقال من حملة اىل حملة، لنأذي باجلريان
: قال أبو عمر الزاهد. صربك على أذى من تعرف، خري من استحداث ما التعرف: حممد، العرب تقول

  : أنشدين أبو العباس ثعلب

 وده عند الدراهم فجرب  ن تبلو صديقاًما شئت أ إذا

  وتعرف ثم أخالق المكارم  طالبها تبدو هنات فعند

كان بني املربد وثعلب منافرات كثرية، والناس خمتلفون يف تفضيل كل واحد منهما : وحدث اخلطيب قال
فقال مباذا؟ قد هجاك املربد، : يا أبا العباس: وجاء رجال اىل ثعلب فقال له: قال. على صاحبه نقطة

  : فأنشده

  ومشتكي الصبو الى الصب  بالمبتسم العذب أقسم

 ما زاده إال عمى القلب  أخذ النحو عن الرب لوال

  : أنشدىن من أنشده أبو عمرو ابن العالء: فقال

 عنه النفس والعرض فصنته  عبدو بمسمع يشتمنى

  من ذا يعض الكلب إن عضى؟  أجبه الحتقار له ولم

حضرت جملس : أبو العباس حممد بن عبيد اهللا ابن عبد اهللا، بن طاهر، قال يل ايب: قال:  قالوحدث أيضاً
أخي حممد ابن عبد اهللا، بن طاهر وحضره أبو العباس ثعلب، واملربد، فقال يل أخي حممد، قد حضر هذان 

يه اىل أن دققا، فلم فتناظرا يف شيء من علم النحو مما أعرفه، فكنت أشركهما ف: الشيخان فليتناظرا، قال
إما تكلما فيما أعرف فشركهما مث دفقا، فلم : أفهم، مث عدت اليه، فلم أعرف ما الس؟ فسألين فقلت

أعرف ما قال، وال واهللا ياسيدي ما يعرف أعلمهما إال من هو أعلم منهما، ولست ذلك الرجل، فقال يل 
سألت أبا بكر بن :وقال يل أبو عمر الزاهدأحسنت واهللا، هذا أحسن، يعين اعترافه بذلك : يا أخي

ما أقول يف رجلني، العامل بينهما؟ وحدث أبو : أي الرجلني أعلم؟ ثعلب أم املربد فقال: السراج فقلت
لو علمت : كنت يف جملس أيب العباس ثعلب فضجر، فقال له شيخ خضيب من الظاهرية: عمر أيضاً قال

  : لى أذاهم، فقال لوال ذلك ما تعديت، مث أنشد بعقب هذامالك من األجر يف إفادة الناس، لصربت ع

 الظلم اليفلل لهن غروب به  يخللن بالقضبان كل مفلج

  من الظرو أو غضن االراك قضيب  كطعم الشهد يجلو متونه رضاب
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 وال استقبلت برد جنوب لحاج  لوال هن ما سقت نضوة اولئك

اشتغل أصحاب القرآن : ثعلب، فقال يل يا أبا بكروحدث أبو بكر بن جماهد كنت عند أيب العباس 
بالقرآن ففازوا، واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، واشتغل أصحاب احلديث باحلديث ففازوا، واشتغلت 

أنا بزيد وعمرو، فليت شعري ما يكون حالف اآلخرة؟فانصرفت من عنده، فرأيت تلك الليلة النيب صلى 
: قال. إنك صاحب العلم املستطيل: إقرأ أبا العباس عين السالم وقل له:ل يلاهللا عليه وسلم يف املنام، فقا

أراد أن مجيع العلوم : وقال مرة أخرى. أراد أن الكالم به يكمل، واخلطاب به جيمل: الروض باري
  : أنشد أبو العباس ثعلب: وأنشد اخلطيب قال. مفتقرة اليه

 ال أمال خمسين وكنت  من عمري ثمانين بلغت

  إذا زاد في عمري ثالثين  حمد هللا وشكرا لهفال

 مرضاته آمين أمين  وأسأل اهللا بلوغا إلى

    

أبو العباس أمحد بن حيىي بن زيد : ونقلت من كتاب حممد بن عبد امللك التارخيي يف أخبار النحويني، فقال
فيني والبصريني، أصدقهم ابن ثعلب، الشيباين النحوي، فاروق النحويني، واملعاير على اللغويني، من الكو

لساناً وأعظمهم شأنا، وأبدعهم ذكراً، وأرفعهم قدراً، وأصحهم علماً، وأوسعهم حلماً وأتقنهم حفظاً، 
  .وأوفرهم حظاً من الدين والدنيا

رأس أبو العباس أمحد بن حيىي ثعلب النحوي، واختلف الناس إليه : حدثين املفضل بن سلمة بن عاصم قال
وقدتكلم الناس يف االسم واملسمى : ومسعت إبراهيم احلريب يقول: ين ومائتني، قاليف سنة مخس وعشر

: قال. وقد كرهت لكم ولنفسي، ما كره أمحد بن حيىي ورضيت لكم ولنفسي، مارضي أمحد بن حيىي

أخرج وكان أبو الصقر إمساعيل بن بلبل الشيباين قد ذكر أبا العباس ثعلبا للناصر لدين اهللا، املوفق باهللا، و
له رزقاً سنياً سلطانيا، فحسن موقع ذلك من أهل العلم واألدب وقال قائلهم أليب الصقر، وأيب العباس يف 

  : أبيات ذكرها

  حليفي فخار في الورى وتفضل  جبلي شيبان ال زلتما لها فيا

 وأنت لبسط العلم غير مبخل  اليوم الجود والسيف والقنا فهذا

 ألنك بعد اهللا خير معول  أبا العباس كل معول عليك

 شرحا وتبيان مشكل وأوضحته  حدود النحو بعد انغالقه فككت

 الدهر أبقى من ثبير ويذبل على  ساكن في ظل نعمتك التي فكم
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 منه منزالً بعد منزل وأخصبت  لإلخوان بالعلم ناعشا فأصبحت

   :وقال بعض أصحابنا يرثيه: وذكر التارخيي وفاة الثعلب كما تقدم قال

  ومات أحمد أنحى العجم والعرب  ابن يحيى فماتت دولة األدب مات

 يمت ذكره في الناس والكتب فلم  تولى أبو العباس مفتقدا فإن

وحدثين أبو احلصني : وللتارخيي يف ثعلب شعر رثاه به، نذكره يف بابه إن شاء اهللا تعاىل قال التارخيي
أبو حنيفة، وأبو يوسف، : هاء يف نسق، فلم ير الناس مثلهملنا ثالثة فق:تقول أهل الكوفة: البجلي قال

أبو احلسن علي بن محزة الكسائي، وأبو زكريا حيىي بن : وحممد بن احلسن ولنا ثالثة حنويني كذلك، وهم
زياد الفراء، وأبو العباس أمحد بن حيىي ثعلب، آخر مانقلناه من كتاب التارخيي وذكره حممد بن إسحاق 

كتاب املصون يف النحو جعله حدودا، كتاب اختالف : من الكتب:  الفهرست وقالالندمي يف كتاب
النحويني، كتاب معاين القرآن، كتاب خمتصر يف النحو مساه املوفقي، كتاب القراءات، كتاب معاىن 

الشعر، كتاب التصغري، كتاب ما ينصرف وما الينصرف، كتاب ماجيزى وما الجيزى، كتاب الشواذ، 
االبتداء، كتاب اهلجاء، كتاب استخراج األلفاظ من األخبار، كتاب األوسط، كتاب كتاب الوقف و

غريب القرآن لطيف، كتاب املسائل، كتاب حد النحو، كتاب تفسري كالم ابنة اخلس كتاب الفصيح 
وأليب العباس جمالسات : وذكر أن الفصيح تصنيف بن داود الرقي، وادعاه ثعلب وهذا له ترمجة قال

ها على أصحابه يف جمالسه، حتتوى على قطعة من النحو، واللغة، واألخبار، ومعاين القرآن، وأمال أمال
والشعر، رواها عنه مجاعة وعمل أبو العباس قطعة من داووين العرب، وفسر غريبها كاألعشى والنابغتني 

  : أنشدمعناه أقطع ذلك من أصله و: وسئل ثعلب عن معىن قوهلم، ال أكلملك أصالً فقال. وغريهم

 وما اليزداد عن زغبتي بخال إليه  من اليقطع البخل رغبتي بأهلي

 فكل الناس مغتظن ذحال علي  قد لحاني الناس فيه فأكثر ومن

  على البحر يسقي ما سقيت به سجال  صفو الهوى ولو أنه وأمنحه

 حتى قد ذهبت به أصال وبالبخل  وما زلت تعتادين ود بالمنى

  : أنشدنا أبو بكر ألمحد بن حيىي النحوي: بكر ابن حممد، ابن القاسم األنباريقرأت يف أمال أيب 

 تلبث النفس التي أن تقوتها؟ فلم  كنت قوت النفس ثم هجرتها إذا

 يعيش لدى ديمومة البيد حوتها  ستبقى بقاء الظب في الماء أو كما

  : قال وزادنا أبو احلسن ابن الرباء
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  في النفس مني منك ماسيمتهاو  أن قد تصبرت جاهداً أغرك

 ماهبت وطال خفوتها وبالريح  فلو كان مابي بالصخور لهدهها

    

  فأشكو هموما منك كنت قد لقيتها  لعل اهللا يجمع بينا فصبرا

كذا كان يف الكتاب، وال أدري، أهذا الشعر لثعلب أم أنشأه لغريه؟ إال أنه يف هذا الكتاب ألمحد ابن 
  : حيىي كما ترى

  مد بن يحيى،، لمنجمأح

بن علي، بن حيىي، بن أيب منصوراملنجم أبو احلسن، قد ذكرنا آباءه يف أبوام، وكان أبو احلسن هذا، 
أديبا، شاعرا، فاضال، عاملا، أحد رؤساء زمانه يف علم الكالم، وعلوم الدين، واالفتنان يف اآلداب مات 

 وله أخبار مع الراضي يف منادمته إياه، ذكر ذلك يف سنة سبع وعشرين وثالمثائة، عن نيف وسبعني سنة،
ويف ذي احلجة كانت وفاته، ومولده يف سنة اثنتني وستني ومائتني، : كله املزرباين يف املعجم قال ثابت

: وكان حيىي بن علي أبوه، قد صنف كتاباً يف أخبار الشعراء املخضرمني، فأمته ابنه هذا وله من الكتب

م، كتاب اإلمجاع يف الفقه، على مذهب ابن جرير الطربي، وكان يرى رأيه كتاب أخبار أهله ونسبه
كتاب املدخل إىل مذهب الطربي ونصرة مذهبه، كتاب األوقات، وأبو احلسن هذا، هو القائل فيما رواه 

  : املزرباين

 ماله في الفضل توءم دا  ياسيدا قد راح فر

 تمكينا وتسلم تزداد  أطول مدة عمرت

  ل به العدى تقذي وترغم  التزاصفو عيش  في

 للخير ملهم موفقا  في كل األمر مازلت

 يبتدا فيها ويختم دي  إن تذوكرت األيا بك

  أحمد بن يحيى،بن الوزير،

بن سليمان، بن مهاجر موىل قيسبة بن كلثوم السوقي، مسع ابن الكليب وعبد اهللا بن وهب، وكان فقيها 
كان مولده : لشعر، واألدب، واألخبار، وأيام الناس، واألنساب يقالمن جلساء ابن وهب، وكان عاملا با

سنة إحدى وسبعني ومائة، وتوىف يف حبس ابن املدبر، صاحب اخلراج مبصر، خلراج كان عليه، ودفن يوم 
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األحد الثنتني وعشرين ليلة خلت من شوال، سنة مخسني ومائتني، وكان من أهل مصر ذكر ابن يونس 
  . مصرذلك كله يف تاريخ

  أحمد ابن يحيى،السدي، الطائي

بن سهل بن السدي، الطائيأبو احلسن املنبجي، الشاهد، املقرئ، النحوي، األطروش، ذكره ابن عساكر 
يف تاريخ دمشق، وكان وكيال يف اجلامع مات سنة مخس عشرة وأربعمائة روى عن أيب عبد اهللا بن 

ي، وأيب احلسن، نظيف بن عبد اهللا املقرئ، وغريهم مروان، وأىب العباس أمحد بن فارس، األديب املنبج
أنشدين ابن : وكان حيفظ من أخبار أيب عبد اهللا بن خالويه النحوي، وكان ثقة، قال ابن عساكر

األكفاين، عن ابن األكفاين، عن أمحد بن حيىي، بن سهل املنبجي، أنشدين أبو العباس، أمحد بن فارس 
   :األديب أنشدين ابن طباطبا لنفسه

  ويضحى كئيب البال مني حزينة  مريض القلب يخفى أنينه حسود

 أقلب من كل الرواة فنونه  على أن رحت للعلم طالبا يلوم

 مما أستفيد عيونه وأحفظ  وأختار أبكار الكالم وعونه

 ويحسن بالجهل النميم ظنونه  أن العلم اليجلب الغنى ويزعم

 ل الناس ما يحسنونهفقيمه ك  الئمي دعني أغالي بقيمتي فيا

  أحمد بن يزيد، بن محمد المهلبي، أبو جعفر

  : أديب شاعر، راوية، له قصيدة مدح فيها املوفق، وهنأه بفتح مصر، منها

 وفيهما لإلله الحمد والشكر  قل لألمير هناك النصر والظفر

  ما فوق فخرك يوم الفخر مفتخر  فتحك فتح في الزمان كما مافوق

  ، بن يوسف، أبوجعفرأحمد بن يعقوب

النحوي، املعروف بربزويه األصبهاين، مات فيما ذكره اخلطيب، سنة أربع ومخسني وثالمثائة، يف ايام 
املطيع، فكان يعرف بغالم نفطويه أخذ عن أيب خليفة الفضل بن احلباب، وحممد بن العباس اليزيدي، 

  .وغريمها

  أحمد بن يعقوب، بن ناصح األصبهاني
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هو نزيل نيسابور، ومسع بأصبهان حممد بن مندة : كر النحوي، ذكره احلاكم فقالاألديب، أبو ب
األصبهاين وأقرانه مات بنيسابور قبل اخلمسني، وبعد األربعني والثالمثائة، وكتب عنه احلاكم، وأسند إليه 

  .يف كتابه حديثني

  أحمد بن أبي يعقوب، إسحق بن جعفر

    

، ذكره أبو عمر، حممد بن يوسف، بن يعقوب املصري الكندي ابن وهب، بن واضح األخباري العباسي
املؤرخ يف تاريخ له، ابتداه بسنة مثانني ومائتني،قال إن أمحد بن إسحق بن واضح موىل بىن هاشم، تويف يف 

كتاب التاريخ كبري، كتاب أمساء البلدان جملد، : سنة أربع ومثانني ومائتني، وله تصانيف كثرية، منها
  .بار األمم السالفة صغري، كتاب مشاكلة الناس لزماموكتاب يف أخ

  أحمد بن أبي يعقوب،يوسف بن إبراهيم

يعرف بابن الداية، كان أبوه ولد داية ابن املهدى، وأظن أن املعروف بابن الداية، هو يوسف، الراوي 
جلة الكتاب أخبار أيب يونس، واهللا أعلم وكان أبوه يوسف بن إبراهيم، يكىن أبا احلسن، وكان من 

  .مبصر، وال أدري كيف كان انتقاله إليها عن بغداد وكان له مروءة تامة، وعصبية مشهورة

كان يف خدمة : يوسف بن إبراهيم، أبو احلسن الكاتب، وأظنه بغدادياً: قال أبو القاسم العساكري احلافظ
كم الدمشقي، ابراهيم بن املهدي، قدم دمشق سنة مخس وعشرين ومائتني، وحكى عن عيسى بن ح

الطبيب النسطوري، وشكلة أم إبراهيم بن املهدي، وإمساعيل ابن أيب سهل، بن نوخبت، وأيب إسحق 
إبراهيم بن املهدي، وأمحد بن رشيد الكاتب،موىل سالم األبرش، وجربائيل بن خبتيشوع الطبيب، وأيوب 

 ابنه أبو جعفرأمحد، بن احلكم البصري، املعروف بالكسروي، وأمحد بن هارون الشرايب روى عنه
  .ورضوان بن أمحد، بن جالينوس،وكان من ذوى املروءات، وصنف كتابا فيها أخبار املطببني

حبس أمحد بن طولون، يوسف بن إبراهيم : وبلغين عن أيب جعفر أمحد، بن يوسف قال: قال احلافظ
أن ينتهك خلوف مشله والدي يف بعض داره، وكان اعتقال الرجل يف داره يؤيس من خالصه، فكاد ستره 

عليه، وكان له مجاعة من أبناء الستر تتحمل مئونة مقيمة ال تنقطع اىل غريه، فاجتمعوا، وكانوا زهاء 
ثالثني رجال، وركبوا اىل دار أمحد بن طولون، فوقفوا بباب له، يعرف بباب اخليل، وأستاذنوا عليه، فأذن 

د احلكم، ومجاعة من أعالم مستورى مصر، فابتدءوا هلم، فدخلوا إليه وعنده حممد بن عبد اهللا، بن عب
 من حضور هذه اجلماعة، وأشاروا اىل ابن عبد احلكم - أيد اهللا األمري -قد اتفق لنا : كالمه بأن قالوا

واحلاضرين جملسه، ما رجونا أن يكون ذريعة اىل ما نسأله، وحنن نرغب إىل األمري يف أن يسأهلم عنا 
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قد عرضت العدالة على أكثرهم، فامتنع منها، فأمرهم : ا، فسأهلم عنهم، فقالواليقف على أمرنا ومنازلن
ليس لنا أن نسال األمري خمالفة ما يراه يف : أمحد بن طولون باجللوس، وسأهلم تعريفه ماقصدوا له، فقالوا

 إن آثر قتله يوسف بن إبراهيم، ألنه أهدى إىل الصواب فيه، وحنن نسأله أن يقدمنا إىل ما اعتزم عليه فيه،
لنا ثالثون سنة : ومل ذلك؟ فقالوا: أن يقتلنا، إن آثر غري ذلك أن يبلغه، فهو يف سعة وحل منه، فقال هلم

ما فكرنا يف ابتياع شيء مما احتجنا إليه، وال وقفنا بباب غريه، وحنن واهللا يا أمري، نرفض البقاء بعده، 
 - بارك اهللا عليكم -:  يديه، فقال أمحد بن طولونوالسالمة إن شيء مكروه وقع به وعجبوا بالبكاء بني

خذوا بيد : أحضروا يوسف بن إبراهيم، فأحضر، فقال: فقد كأفأمت إحسانه، وجازيتم إنعامه، مث قال
  .صاحبكم وانصرفوا، فخرجوا معه، وانصرف إىل مرتله

توىف فيها والدي، وبعث أمحد بن طولون يف الساعة اليت : قال أبو جعفر أمحد بن يوسف بن إبراهيم
يوسف بن إبراهيم، خبدم فهجموا الدار، وطالبوا بكتبه، مقدرين أن جيدوا فيها كتابا من أحد ممن ببغداد، 

فحملوا صندوقني، وقبضوا علي وعلى أخي وصاروا بنا إىل داره، وأدخلنا إليه وهو جالس، وبني يديه 
ل خادم يده، فوقع يده على دفتر جراياته رجل من أشراف الطالبني، فأمر بفتح أحد الصندوقني، وأدخ

على األشراف وغريهم، فأخذ الدفتر بيده وتصفحه، وكان جيد االستخراج، فوجد اسم الطاليب يف 
يأيها األمري، دخلت : كانت عليك جراية ليوسف بن إبراهيم؟ فقال له نعم: اجلراية، فقال له وأنا أمسع

نة مائيت دينار، أسوة بابن األرقط، والعقيقي، وغريمها مث هذه املدينة وأنا مملق فأجري علي يف كل س
نشدتك اهللا أن ال قطعت سببا يل برسول اهللا صلى :امتألت يداي بطول األمري، فاستعفيته منها، فقال يل

انصرفوا إىل : رحم اهللا يوسف بن إبراهيم، مث قال: اهللا عليه وسلم، وتدمع الطاليب، فقال أمحد بن طولون
ال بأس عليكم، فانصرفنا فلحقنا جنازة والدنا، وحضر ذلك العلوى، وقضى حقنا، وقد منازلكم، ف

  .أحسن مكافأة والدنا يف خلفيه

    

أمحد بن أيب يعقوب، يوسف بن إبراهيم، يعرف بابن الداية، من فضالء أهل مصر : قال أبو جعفر
، وغري ذلك وكان أبوه أبو ومعروفيهم، وممن له علوم كثرية يف األدب، والطب والنجامة، واحلساب

يعقوب، كاتب إبراهيم بن املهدى ورضيعه، ألف كتابا يف أخبار الطب، مات أمحد بن يوسف، يف سنة 
سرية أمحد بن طولون، كتاب :نيف وثالثني وثالمثائة، وأظنها سنة أربعني وثالمثائة وله من التصانيف

 اجليش، وأخبار غلمان بين طولون، كتاب سرياته إىل أيب اجليش مخارويه، كتاب سرية هارون بن أيب
املكافأة، كتاب حسن العقىب، كتاب أخبار األطباء، كتاب خمتصر املنطق، ألفه للوزير علي بن عيسى، 
كتاب ترمجته، كتاب الثمرة، كتاب أخبار املنجمني، كتاب أخبار إبراهيم بن املهدي، كتاب الطبيخ، 
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كان أبو جعفر رمحه اهللا يف غاية االفتتان، أحد وجوه : الوذكره ابن زوالق احلسن ابن ابراهيم، فق
الكتاب الفصحاء، واحلساب واملنجمني جمسطى أوقليدسي، حسن االسة، حسن الشعر، قد خرج من 
شعره أجزاء دخل يوما على أيب احلسن، على بن املظفر الكرخي، عامل خراج مصر، مسلما عليه، فقال 

  : ال على البديهةكيف حالك يا أبا جعفر؟ فق: له

 إلى ثوب طمر في الكوانين أني  يكفيك من سوء حالي إن سألت به

  أحمد بن يوسف، بن القاسم، بن صبيح

الكاتب الكويف أبو جعفر، من أهل الكوفة، كان يتوىل ديوان الرسائل للمأمون، وكان أخوه القاسم بن 
كان موىل لبين عجل، ومنازهلم : اينيوسف، يدعي أنه من بين عجل، ومل يدع أمحد ذلك، قال املرزب

بسواد الكوفة وزر أمحد للمأمون، بعد أمحد بن أيب خالد مات يف قول الصويل يف شهر رمضان، سنة 
سنة اربع عشرة ومائتني، وكان أبوه يوسف يكىن أبا القاسم، وكان : ثالث عشرة ومائتني، وقال غريه

 وبالغة، وكان أمحد وأخوه القاسم، شاعرين، يكتب لعبد اهللا بن علي عم املنصور، وله شعر حسن
أديبني، وأوالدمها مجيعا أهل أدب، يطلبون الشعر والبالغة حكى عن املأمون وعبد احلميد بن حيىي 

: الكاتب، وحكى عنه ابنه حممد بن أمحد، بن يوسف، وعلي بن سليمان األخفش، وغريمها قال الصويل

 املأمون احلسن ابن سهل، فيمن يكتب له، ويقوم مقامه، فأشار ملا مات أمحد بن أيب خالد األحول، شاور
مها أعلم الناس بأخالق أمري املؤمنني، : عليه بأمحد بن يوسف، وبأيب عباد ثابت بن حيىي الرازي وقال

إن صرب أمحد على اخلدمة، وجفا لذاته : إختر يل أحدمها، فقال احلسن: وخدمته، وما يرضيه فقال له
ما إيل، ألنه أعرق يف الكتابة، وأحسنهما بالغة، وأكثر علما، فاستكتبه املأمون، وكان قليال، فهو أحبه

يعرض الكتب ويوقع، وخيلفه أبو عباد إذا غاب عن دار املأمون، مترفعا عن احلال اليت كان عليها أيام 
ن مسعدة، وكان أمحد بن أيب خالد، وكان ديوان الرسائل، وديوان اخلامت والتوقيع، واألزمة، إىل عمرو ب

كنت أبغض القاسم بن : أمر املأمون يدور على هؤالء الثالثة حدث الصويل عن أيب احلارث النوفلي قال
عبيد اهللا ملكروه نالين منه، وآلف أمحد بن يوسف الوزير، فلما مات أخوه احلسن، قلت على لسان ابن 

  : بسام

 قابللك الدهر بالعجائب  ألبي القاسم المرجى قل

  وعاش ذو الشين والمعايب  ك ابن وكان زينال مات

 تخلو من المصائب فليس  هذا كموت هذا حياة
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وامنا أخذه من قول أمحد بن يوسف الكاتب، لبعض إخوانه من الكتاب، وقد مات له ببغا، وكان له أخ 
  : يضعف، فكتب إليه

  أحسن اهللا ذو الجالل عزاكا  أنت تبقى ونحن طرا فداكا

 أتلفت ببغاكا بمقادير  دهر أتاناجل خطب  فلقد

 وتخطت عبد الحميد أخاكا  للمنون كيف أتتها عجبا

 من الببغا وأولى بذاكا ت  عبد الحميد أصلح للمو كان

 هذه ورؤية ذاكا فقدنا  المصيبتان جميعا شملتنا

    

 وملا خرج عبد اهللا بن :حدث أبو القاسم عبد اهللا بن حممد، بن باقيا الكاتب، يف كتاب ملح املماحلة، قال
إن عاشرت أحدا مبدينة السالم، فعليك بأمحد ابن يوسف : طاهر من بغداد اىل خراسان، قال البنه حممد

الكاتب، فان له مروءة، فما عرج حممد حني انصرف من توديع أبيه على شيء، حىت هجم على أمحد، 
ة غدينا، فأحضرت طبقا وارغفة نقية، يا جاري: ابن يوسف يف داره، فاطال عنده،ففطن له أمحد، فقال

: وقدمت الوانا يسرية وحالوة، وأعقب ذلك بأنواع من األشربة يف زجاج فاخر، وآلة حسنة، وقال

إن رأى األمري أن يشرف عبده وجييئه يف غد فانعم بذلك، فنهض : يتناول األمري من أيها شاء، مث قال له
لم يترك قائدا جليال، وال رجال مذكورا من أصحابه، وهو متعجب من وصف ابيه له، وأراد فضيحته، ف

إال عرفهم انه يف دعوة أمحد بن يوسف، وأمرهم بالغدو معه، فلما أصبحوا قصدوا دار أمحد بن يوسف، 
وقد أخذ أهبته، وأظهر مروءته، فرآى حممد من النضائد والفرش والستور والغلمان والوصائف ما 

ئدة، وقد حفت بثالمثائة وصيفة، ونقل اىل كل مائدة ثالمثائة لون يف أدهشته، وكان قد نصب ثالمثائة ما
هل أكل من بالباب؟ : صحاف الذهب والفضة، ومثارد الصني، فلما رفعت املوائد، قال ابن طاهر

 كذا -شتان بني يوميك يا أبا احلسن : فنظروا، فاذا مجيع من بالباب قد نصبت هلم املوائد، فأكلوا، فقال
كان من : ذاك قويت وهذه مروءيت وحدث الصويل قال:  فقال أيها األمري-، كناه بأيب احلسن هذه الرواية

اول ما ارتفع به أمحد ابن يوسف، أن املخلوع ملا قتل، أمر طاهر الكتاب أن يكتبوا إىل املأمون، فأطالوا، 
فان : عدفقال طاهر، أريد أخصر من هذا، فوصف له أمحد بن يوسف، فأحضره لذلك، فكتب أما ب

املخلوع وإن كان قسيم أمري املؤمنني يف النسب واللحمة، فقد فرق حكم الكتاب بينه وبينه يف الوالية 
واحلرمة، ملفارقته عصمة الدين، وخروجه عن امجاع املسلمني، قال اهللا عز وجل لنوح عليه السالم يف 

 معصية اهللا، والقطيعة ما كانت  والصلة ألحد يف"يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غري صاحل": ابنه
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وكتبت إىل أمري املؤمنني، وقد قتل اهللا املخلوع، وأحصد ألمري املؤمنني أمره، وأجنز له وعده، . يف ذات اهللا
فاالرض باكنافها أوطأ مهاد لطاعته، واتبع شيء ملشيئته، وقد وجهت اىل أمري املؤمنني بالدنيا، وهي رأس 

دة والقضيب،واحلمد هللا األخذ ألمري املؤمنني حبقه، والكائد له من خان املخلوع، وباالخرة وهي الرب
عهده، ونكث عقده، حىت رد االلفة، وأقام به الشريعة والسالم على أمري املؤمنني، ورمحة اهللا وبركاته، 

انه ملا محل رأس : وحدث حممد ابن عبدوس. فرضى طاهر ذلك وأنفذه، ووصل أمحد بن يوسف وقدمه
ليه وهو مبرو، أمر املأمون بانشاء كتاب عن طاهر ابن احلسني، ليقرأ على الناس، فكتبت عدة املخلوع إ

كتب مل يرضها املأمون، والفضل ابن سهل، فكتب أمحد بن يوسف هذا الكتاب، فلما عرضت النسخة 
خذ القلم ما أنصفناك، ودعا بقهر مانه، وأ: على ذي الرياستني، رجع نظره فيها، مث قال ألمحد ابن يوسف

والقرطاس، وأقبل يكتب مبا يفرغ له من املنازل، ويعد له فيها من الفرش واالالت، والكسوة والكراع، 
إذا كان يف غد فاقعد يف الديوان، وليقعد مجيع : وغري ذلك، مث طرح الرقعة إىل أمحد ابن يوسف، وقال له

كثر الطالب : قال: يم ابن إمساعيل قالوحدث مبا رفعه اىل إبراه. الكتاب بني يديك، واكتب اىل اآلفاق
داعي نداك يا أمري املؤمنني، ومنادى جدواك، مجع : للصالة بباب املأمون، فكتب اليه أمحد بن يوسف

الوفود ببابك، يرجون نائللك املعهود، فمن من ميت حبرمة، ومنهم من يدىل خبدمة، وقد أجحف م 
املؤمنني أن ينعشه بسيبه، وحيقق حسن ظنهم بطوله، فعل، إن املقام، وطالت عليهم االيام، فإن رأى أمري 

اخلري منبع، وأبواب امللوك مغان لطالب احلاجات، ومواطن هلم، ولذلك قال : شاء اهللا تعاىل، فوقع املأمون
  : الشاعر

 منازل الكرماء وتغشى  يسقط الطير حيث يلتقط الحبب

ل اىل كل رجل قدر استحقاقه، والتكدر معروفنا فاكتب امساء من ببابنا منهم، وأحك مراتبهم، ليص
  : عندهم بطول احلجاب، وتأخري الثواب، فقد قال الشاعر

  كالصاق به طرف الهوان  لن ترى طرد لحر فإنك

    

يومنا ظريف : كتب صديق ألمحد ابن يوسف الكاتب يف يوم دجن اليه: حدث أمحد ابن أيب طاهر قال
ت مساءه، وبرقت وحنت وارجحنت، وانت قطب السرور، ونظام النواحي، رقيق احلواشي، قد رعد

فصار : قال. األمور، فال تفردن منك فنقل، وال تنفرد عنا فنذل، فان املرء بأخيه كثري، ومبساعدته جدير
  : أمحد بن يوسف اىل الرجل، وحضرهم من أرادوا مث تغيمت السماء، فقال أمحد بن يوسف

 ياتينا بهطلوأحسب أن س  غيم تؤلفه جنوب أرى
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 وتدعو لي برطل فتشربه  فعين الرأي أن تدعو برطل

 منهم بغير عقل فيغرفون  ندامانا جميعا ونسقيه

 بالمدامة كل شغل تبادر  الغيم يوم الغم إن لم فيوم

 ال أراه له بأهل فإني  محرمها عليها والتكره

يف يوم نوروز اىل املأمون وكتب وأهدى أمحد بن يوسف هدية : قال فغىن فيه عثعت اللحن املشهور
  : معها

  وإن عظم المولى وجلت فضائله  المبدى حق فهو ال بد فاعله على

 كان عنه ذا غنى فهو قابله وإن  ترنا نهدي الى اهللا ماله ألم

 فضل المال عنه ونائله لقصر  كان يهدي للكريم بقدره ولو

 ا يعادلهلم يكن في وسعنا م وإن  نهدي الى من نعزه ولكننا

كان يكتب لعبد اهللا بن علي، يوسف بن صبيح، موالى بين عجل، من ساكين :وذكر اجلهشاري قال
أن عبد اهللا بن علي، ملا استتر عند أخيه : سواد الكوفة، فذكر القاسم بن يوسف بن صبيح، أن أباه حدثه

اصحابنا الكتاب، فصرت يف فلما استتر، وقصدت : سليمان بالبصرة، علم أنه الوزر له من أيب جعفر قال
فبكرت يوما اىل الديوان قبل فتح بابه، ومل : ديوان أيب جعفر، وأجرى يل يف كل يوم عشرة دارهم، قال

حيضر أحد من الكتاب، وإين جلالس عليه، إذا أنا خبادم اليب جعفر، قد جاء اىل الباب فلم يد غريي، فقال 
: إن أمري املؤمنني مل يردين، فقال:  املوت، فقلت لهأجب أمري املؤمنني، فاسقط يف يدي، وخشيت: يل

ألين لست ممن يكتب بني يديه، فهم باالنصراف عين، مث بدا له فأخذين وأدخلين، حىت : وكيف؟ فقلت
إدخل، فدخلت، فلما ضرب باب : اذا كنت دون الستر وكال يب، ودخل ومل يلبث ان خرج، فقال يل

ري املؤمنني، فشممت رائحة احلياة، فسلمت، فادناين وامرين باجللوس، سلم على أم:االيوان، قال يل الربيع
اكتب وقارب بني احلروف، وفرج بني السطور، وامجع خطك : مث رمى إيل بربع قرطاس وقال يل

إنت تقول : والتسرف يف القرطاس، وكانت معي دواة شامية، فتوقفت عن اخراجها، فقال يل يا يوسف
يوان الكوفة، اكتب لبين أمية، مث مع عبد اهللا بن علي، وأخرج الساعة دواة يف نفسك، أنا باألمس يف د

شامية، إنك إمنا كنت يف الكوفة حتت يدي غريك، وكنت مع عبد اهللا ابن علي، يل ومعي، والدوي 
فأخرجتها، وكتبت وهو ميلي، فلما فرغت : قال. الشامية أدب مجيل، ومن أدوات الكتاب وحنن أحق ا

كم رزقك يايوسف يف : دعه، وكل العناون ايل، مث قال يل: أمر به فأترب واصلح، وقالمن الكتاب 
قد زادك أمري املؤمنني عشرة دراهم أخرى، رعاية حلرمتك بعبد اهللا : عشرة دراهم، فقال: ديواننا؟ فقلت
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ابن علي، ومثوبة لك على طاعتك، ونقاء ساحتك وأشهد أنك لو اختفيت باختفائه، الخرجتك ولو 
كان للمأمون . كنت يف حجرة النمل، مث زايلت بني اعضائك، فدعوت له، وخرجت مسرورا بالسالمة

جارية امسها مؤنسة، وكانت تعين بأمحد ابن يوسف، وكان أمحد ابن يوسف يقوم حبوائجها، فأدلت على 
رة خاد أمحد املأمون يف بعض األمور، فانكر عليها، وصار اىل الشماسية ومل حيملها معه، فاستحضرت نص

بن يوسف، ومحلته رسالة اىل مواله خبربها، وسألته التلطف الصالح نية املأمون، فلم عرفه اخلادم ذلك، 
أنا رسول، فاذن يل يف تأدية : دعا بدواته، وقصد الشماسية، فاستأذن على املأمون، فلما وصل اليه قال

  : الرسالة، فأنشده هذه االبيات

 أصبح ظاهرا معلوما فاليوم  كان عتبك مرة مكتوماً قد

 لما رأونا ظاعنا ومقيما  األعادي سؤلهم، الهنئوا، نال

 متفضال مظلوما متجاوزا  هبني أسأت فعادة لك أن ترى

    

قد فهمت الرسالة، فكن الرسول بالرضى، ووجه بياسر اخلادم فحملها، وكان موسى بن عبد : قال
حدثين، موسى ابن عبد : قدمه، قال احلسن بن خملدامللك، يف ناحية أمحد بن يوسف وهو خرجه، و

وهب يل أمحد بن يوسف، وكان يعبث مبوسى بن عبد امللك ويتعشقه، : امللك، وكان يرمي بابنة قال
  : الف الف درهم يف مرات، وكان عاتبه فيه حممد بن اجلهم الربمكي، فكتب اليه أمحد بن يوسف

 لوماالخالء من ال لوم  التعذلني يا أبا جعفر

 وجنة مكلوم كأنها  إن أسته مشربة حمرة

  : فتقدم حممد اىل البجلى، وكان يف ناحيته، فأجابه

 في ذاك بمذموم ولست  لست بال حيك على حبه

 كأنها سخنة محموم  في استه سخنة ألنه

كان أمحد بن : حدثين حممد بن علي، بن طاهر، بن احلسني قال: ذكر غرس النعمة يف كتاب اهلفوات
يوسف يسقط السقطة بعد السقطة، فيتلف نفسه يف بعض سقطاته، وذلك أنه حكى علي ابن حيىي، ابن 

أن املأمون كان إذا تبخر طرح له العود والعنرب، فإذا تبخر أمر باخراج امرة، ووضعها حتت : أيب منصور
ه، مث أمر بوضع الرجل من جلسائه إكراما له وحضر أمحد بن يوسف يوما، وتبخر املأمون على عادت

ألنا يقال هذا، وحنن نصل رجال : هاتوا ذا املردود، فقال املأمون: امرة حتت أمحد بن يوسف، فقال
واحدا من خدمنا بستة آالف دينار، إمنا قصدن إكرامك، وأن أكون أنا وأنت، قد اقتسمنا خبورا واحدا 



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  361  

 كل قطعة ثالثة مثاقيل، وأمر أن تطرح حيضر عنرب، فأحضر منه شيء يف الغاية من اجلودة، يف: مث قال
قطعة يف امر، ويبخر ا أمحد، ويدخل رأسه يف زيقه حىت ينفد خبورها، وفعل به ذلك بقطعة ثانية، 

وثالثة، وهو يستغيث ويصيح، وانصرف اىل مرتله، وقد احترق دماغه واعتل، ومات سنة ثالث عشرة 
 جارية يقال هلا نسيم، هلا من قلبه مكان خطري، فقالت أربع عشرة ومائتني وكانت له: ومائتني، وقيل

  : ترثيه

 جاءه المقدار وهو هيوب لما  أن ميتا هابه الموت قبله ولو

  إذا لم يكن لألرض فيه نصيب  أن حيا جازه الردى ولو

  : وقالت أيضا ترثيه

 عليك تمنوا أنهم ماتوا مابي  فداؤك لو بالناس كلهم نفسي

  ولي من الهم واألحزان موتات  لدهر واحدةموتة في ا وللورى

  : ومن شعر أمحد بن يوسف كتب به إىل صديق له

  وطول العهد يقدح في القلوب  تطاول باللقاء العهد منا

 نصب عيني من قريب كأنك  وإن نأيت بعين قلبي أراك

 بعينه قرب الحبيب يقر  لك في الرواح إلى حبيب فهل

تمه رجل بني يدي املأمون، للمأمون، قدو اهللا يا أمري املؤمنني، رأيته يستملي وقد ش: قال أمحد بن يوسف
  .من عينيك ما يلقاين به

من حق من أنا عبده، وحجتنا : وكتب اىل إسحاق بن إبراهيم املوصلي، وقد أراده إبراهيم بن املهدي
  .عليك، إعالمنا إياك، والسالم

 بوناتخلفت كنت مغ فإن  عندي من تبهج العيون به

هذا يوم جرت فيه العادة، بإهداء العبيد إىل السادة، : وأهدى اىل املأمون يف يوم عيد هدية وكتب معها
  : وقد أهديت قليال من كثري عندي، وقلت

  ماناله اإلمكان والوجد  أهدي إلى سيده العبد

 هذا ولذا رد يبدأ  أهدى له ماله وإنما

  : ومن شعره اللطيف

 حرب وأبصارنا سلم فألسننا  لعيون نواظرما التقينا وا إذا
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 سرا حيث اليبلغ الوهم تطلع  وتحت استراق اللحظ منا مودة

  .وهو القائل يف حممد بن سعيد، بن محاد الكاتب، وكان مييل إليه، وكان صبيا مليحا

 العالمين ثاني جيد أحسن  عني محمد بن سعيد صد

  صدودليس إال لحبه في ال  صد عني لغير جرم إليه

  : وكان حممد بن سعيد يكتب بني يديه، فنظر إىل عارضه قد اختط يف خده، فأخذ رقعة وكتب فيها: قال

 ألبست عارضه الحدادا كما  اهللا من شعر وزادا لحاك

  فصيرت احمرارهما سوادا  على تورد وجنتيه أغرت

  .، وأحسن لك العوض مىنعظم اهللا أجرك فىي ياسيدي: ورمى ا إىل حممد بن سعيد، فكتب جميبا

  : ومن شعر أمحد بن يوسف

 كالم العالمين حرام عليه  كثير هموم النفس ختى كأنما

    

 بما يخفي وليس كالم يبوح  إذا قيل ما أضناك أسبل دمعه

  : وعاش القاسم أخوه بعده، فقال يرثيه

 النفس بالصبر الجميل فعز  الدهر بالحدث الجليل رماك

  ببطن األرض تحت ثرى مهيل   ثاوسلوة وأخوك أترجو

 من الخطب الجليل لمعضلة  أخيك فلتبك البواكي ولمثل

 بحسن تيقظ وصواب قيل  الملك يرعى جانبيه زير

  أخثاء

هولقب وال أعرف امسه، ومل أجد له ذكرا، إال ما ذكره أبو بكر املربمان، يف الباب من كتابه يف نكت 
وكان أحد من رأينا من : وقال يل امللقب بأخثا:  والكالم، فقالكتاب سيبويه، يف الفرق بني الكلم

النحويني، الذين صحت هلم القراءة على أيب عثمان املازين، وكان موصوفا يف اول نظره بالرباعة، مسلما 
له الستغراقه الكتاب على أيب عثمان، مث أدركته علة، فقال عن احلال األوىل كالما أنا حاكيه، ورأيت أبا 

قسم منه يكون للحدث، وألمساء : اس ثعلبا يروم ذلك، وهو أن كل ما لفظ به ينقسم أقساما ثالثةالعب
املدثني، وألمساء األمكنة واألزمنة، اليت تقع فيها األحداث، وال اسم للجنس فيه، وذلك حنو الضرب، 

؟ فجوابه أن ماهو: والقتل، واألخذ، والكالم، وما أشبه ذلك فإذا سئلت عن شيء من هذا، فقيل لك
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تذكر احلدث املنقضى مع الزمان، وصنف منه يكون لألجناس، وال اسم لألحداث فيه، وال يكون حدثا، 
هو : سفرجلة وسفرجل، فإذا سئلت عن ذلك، فجوابه أن خترب عن صفة الشيء، فتقول: وهو كقولك

مترة ومتر، فهذا الذي لونه كذا، وجسمه كذا، ومركب من كذا، وصنف آخر جيمع اجلنسني، وذلك حنو 
أمتر النخل يتمر بإمتارا، فهذا إمنا هو عبارة عن احلدث، فاذا سئلت : من باب سفرجلة وسفرجل، مث ثقول

هو اجلسم الذي من صفته كذا، ومن قده كذا، ويف داخله كذا، وإذا سئلت : ما التمر؟ فجوابه أن تقول
على البسر، فيتغري من حال إىل حال كذا، مث يلني ما االمثار؟ فجوابه أنه مير الزمان حبره وبرده، وما فيه 

ما : فيصري فيه الدبس وإمنا تنبئ عن األحداث اليت تقع، وكذا كلمة وكلم يف باب مترة ومتر، فإذا قيل لك
اسم، وفعل، وحرف، : الكلم؟ فاجلواب هو املوضوع املتعارف بني الناس فاستعملوه، وهو الذي يسمونه

هو إجراء هذا الذي يسمونه كليما، وإخراجه بالصوت من : واب ذلك أن تقولفما الكالم؟ فج: فإن قيل
الفم، فهو حدث، فالكالم حدث، والكلم موضوع الكالم الذي يستعمل، كزيد وضرب، وهل، وبل، 

  .فقد مجع الكلم أمرين، والكالم ليس كذلك، إمنا هو ألمر واحد

  أسامة بن سفيان، السجزي النحوي

  : ائها، ذكره أبو احلسن البيهق يف كتاب الوشاح، وأنشد لهمن حناة سجستان وشعر

 لمن ودعتني وهي ال تملك العبرا  النأى إال أن يجدد لي ذكرى أبي

 تسلى أو تطيق لنا هجرا أراك  رعاك اهللا ماخلت أنني :وقالت

 تغيبها عنا وإن قصرت شهرا  ترى فرط العالقة ساعة وكانت

  على فرقة األحباب أن نظهر الصبرا  من وشك الفراق فما لها وتجزع

  : ومنها يف املديح

 بين الناس معروفه غمرا فأرسل  يرى المعروف يجمل ذكره وزير

 رشا وال أخطأت قطرا والقطرت  أقلعت يوما غمامة جوده فم

 برفد وال ذا فاقة دون من أثرى  اختص يوما حاضرا دون غائب وما

 ى مرجاهم بواحدة عشرافأرب  أمه الراجون من كل وجهة وقد

  ولكن هوى أن يجمع الرفد والبشرا  كان يعطيهم وهم في ديارهم وقد

 يبق منه ال وال منهم أثرا فلم  ماله مال العدى فأباده رأى

  أسامة بن مرشد، بن مقلد
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ابن نصر، بن منقذ، بن حممد، بن منقذ، بن نصر، ابن هاشم، بن سوار، بن زياد، بن رغيب، بن 
ل، بن عمر، بن احلارث، بن عامر، بن مالك،ابن أيب مالك، بن عوف، بن كنانة، بن بكر، بن مكحو

عذرة، ابن زيد الالت، بن رفيدة، بن ثور، بن كلب، بن وبرة، ابن ثعلب، بن حلوان، بن عمران، بن 
، بن قضاعة، ابن مالك، بن محري، بن مرة، بن زيد، بن مالك، بن محيد، بن سينا، بن يشجب، بن يعرب

قحطان، هكذا ذكر هو نسبه، وفيه اختالف يسري، عند ابن الكليب، ويكىن أبا أسامة، وأبا الظفر، ويلقب 
مؤيد الدولة، وجمد الدين، ويف بين منقذ مجاعة أمراء شعراء، لكن أسامة أشعرهم وأشهرهم، وأنا أذكر 

  .لكل واحد من أهله وترمجته ما يليق، وال أفرقهم

 عبد اهللا، حممد بن حممد، بن حامد األصفهاين يف كتاب خريدة القصر، وفريدة ذكر عماد الدين أبو
ما زال بنو منقذ هؤالء مالكي شيزر، وهي حصن قريب من محاة، : العصر، وأثىن عليه كثريا، فقال

معتصمني حبصانتها، ممتنعني مبناعتها، حىت جاءت الزلزله يف سنة نيف ومخسني، فخربت حصنها، 
 ومتلكها نور الدين، حممود بن زنكى عليهم، وأعاد بناءها، فتشعبوا شعبا، وتفرقوا أيدى وأذهبت حسنها،

  .سبا

ذكر يل أسامة،أنه ولد سنة مثان ومثانني وأربعمائة، وقدم دمشق، سنة اثنتني وثالثني : قال ابن عساكر
 ودفن جببل ومخسمائة ومات أسامة يف الثالث والعشرين من رمضان، سنة أربع ومثانني ومخسمائة،

وأسامة كامسه، يف قوة نثره ونظمه، يلوح من كالمه أمارة اإلمارة، ويؤسس بيت : قاسيون قال العماد
قريضه عمارة العبارة، حلو االسة، حاىل املساجلة، ندى الندى مباء الفكاهة، عايل النجم يف مساء النباهة، 

شق املغبوطة، مث نبت به كما تنبو الدار معتدل التصاريف، مطبوع التصانيف، اسكنه عشق الغوطة، دم
بالكرمي، فانتقل اىل مصر، فبقى ا مؤمرا، مشارا إليه بالتعظيم اىل أيام ابن رزيك، فعاد اىل الشام، وسكن 

دمشق،خمصوصا باالحترام، حىت أخذت شيزر من أهله، ورشقهم صرف الزمان بنبله ورماه احلدثان اىل 
مؤثرا هلا على بلده، حىت أعاد اهللا دمشق اىل سلطنة امللك الناصر صالح حصن كيفا، مقيما ا يف ولده، 

الدين، يوسف بن أيوب، سنة سبعني ومخسمائة، ومل يزل مشغوفا بذكره، مشتهرا باشاعة نظمه ونثره، 
  .واألمري العضد مرهف، ولد األمري مؤيد الدولة، جليسة وندميه وأنيسه

لعضد هذا مبصر، عند كوىن ا، يف سنيت إحدى عشرة واثنيت وقد رأيت أنا ا: قال مؤلف هذا الكتاب
مؤيد الدولة، : فاستدعاه اىل دمشق، يعين: عشرة وستمائة، وأنشدين شيئا من شعره، وشعر والده قال

وأنشدين العامرى من شعره بأصبهان، و كنت أمتىن لقياه، وأشيم على : وهو شيخ قد جاوز الثمانني قال
ولدت ىف السابع و : ه يف صفر،سنة إحدى وسبعني بدمشق، وسألته عن مولده،فقالالعبد حياه، حىت لقيت
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العشرين من مجادى اآلخر، سنة مثان ومثانني وأربعمائة، وأنشدىن لنفسه، البيتني اللذين سارا له ىف قلع 
  : ضرسه

  يشقى لنفعى و يسعى سعى مجتهد  الأمل الدهر صحبته وصاحب

 لناظرى افترقنا فرقة األبد  األقه مذ تصاحبنا فحين بد لم

  : وأنشدين لنفسه من قدمي شعره

 المشيب يجور ثمت يهتدى وأخو  نهته األربعون عن الصبا قالوا

  صبح المشيب على الطريق األقصد  جار فى ليل الشباب فدله كم

 الهموم فتلك ساعة مولدى زمن  عددت سنى ثم نقصتها وإذا

  :  لطيف، ولكنه أخذ معىن البيت الثاىن، من قول ابن الرومىهذا كالم نفيس، ومعىن: قلت أنا

 من أضلته المنايا لياليا إلى  كفى بسراج الشيب فى الرأس هادياً

 أضاء الشيب شخصى رمانيا فلما  فكان كرامى الليل يرمى فال يرى

  : وأخذ معىن البيت األخري، من قول أىب فراس بن محدان ىف مزدوجته

 العمر ماتم به السرور   به الدهورالعمر ماطالت ما

  هى التى أحسبها من عمرى  عزى ونفاذ أمرى أيام

 أيام السرور عدا عددت  شئت مما قد قللن جدا لو

  : وأنشدىن من قدمي شعره: ولكن قول أسامة أبلغ يف املعىن، وهذا ظاهر قال

 سلوتكم و القلوب تنقلب  يبق لي في هواكم أرب لم

  كانت لي الطرق عنه تنشعب  السلو وقدلي سبل  أوضحتم

    

 وقلبى من غدركم يجب قان  دمعى من هجركم سرب اإلم

 أعتقني الريب فقد  إن كان هذا ألن تعبدني الحب

 وخنتم أضعاف ما حسبوا  فوق ما توهمه الناس أحببتكم

  : وقوله أيضاً

 مساءتى العتاب عن  يادهر مالك اليصددك

 أمرضه الحجاب أن  من أهو ويأبى أمرضت
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 راض لي و له الثواب  لو كنت تنصف كانت األم

  : أخذ هذا املعىن من قول الشاعر

  أجر المريض وأنى غير مأجور  ليت علته لى غير أن له يا

وهذا الذى أوردته من شعره، نقلته من تاريخ السمعاين، فلم وردت إىل دمشق، وأجتمعت : قال العماد
  :  مبتكر ىف الشيب؟ فأنشدينهل لك معىن: به، قلت له

 وتركت خدي شائبا أرضيته  كان صد معاتبا ومغاضبا لو

 غدا ماء الشبيبة ناضبا لما  رأى تلك النضارة قد ذوت لكن

 العنان يريغ غيرى صاحبا فثنى  ورأى النهي بعد الغواية صاحبي

 أملي، فقلت عساه عني راغبا  ما ظلم المشيب وإنه وأبيه

 له أيدى الصباح ذوائبا نشرت  لما تناهى عمرهكالدجى  أنا

  : ومن شعره أيضا يف حمبوس

 لميزتها على األنداد حبست  والطير النواطق إنما :حبسوك

  وكذا السيوف تهاب في األغماد  وأنت مودع سحنهم وتهيبوك

 كالغيل لآلساد لكنه  الحبس دار مهانة لذوى العال ما

  : ومنه قوله يف الشمعة

 نورا وفيه النار تستعر للرائين  إلى حسن صبر الشمع يظهرأنظر 

 وقلبه بدخيل الغم منفطر  الكريم تراه ضاحكا جذال كذا

  : وقوله أيضا

 طلق وقلبى كئيب مكمد باك  نافقت دهري فوجهي ضاحك جذل

 أمكنت ال تساوى ذلة الشاكي لو  قلبي في الشكوى ولذتها وراحة

  : وقوله أيضا

 أو زلت بأخمصي النعل عناني  ن جماحي أو ثنىغض دهر م لئن

  وكم إجنة في الصدر أبرزها الجهل  تظاهر قوم بالشمات جهالة

 األعادي ثم أرهفه الصقل قراع  أنا إال السيف فلل حده وهل

  : وقوله أيضا
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 أيسر ما يئول إليه فالموت  تحسدن على البقاء معمرا ال

 أنك قد دعوت عليهب فاعلم  وإذا دعوت بطول عمر المرئ

وتناشدنا بيتا للوزير املغريب يف وصف خفقان القلب، وتشبيهه بظل اللواء، الذى ختترقه : قال العماد
  : الرياح وهو

  ظل اللواء عليه الريح تخترق  قلبى إذا عن ادكاركم كان

يت عليه ىف قوىل لقد شبهت القلب اخلافق وبالغت يف تشبيهه، وأرب: فقال ىل األمري مؤيد الدولة أسامة
  : من أبيات وهي

  عرض المهامه والفيافي الفيح  أحبابنا كيف اللقاء ودونكم

 فكأنما إنسانها مجروح  عينى دما لفراقكم أبكيتم

 الضرام تعاورنه الريح لهب  قلبى حين يخطر ذكركم وكأن

اجب باللهيب، صدقت، فإن املغرىب قصد تشبيهه خفقان القلب، وأنت شبهت القلب الو: فقلت له
وخفقانه باضطرابه عند اضطرامه، لتعاور الريح، فقد أربيت عليه وأنشدين أيضا من قوله أيام شبابه، وهو 

  .معتقل ىف اخليال

 وهو بودنا مرتاب فالم  الوفاء خيالك المنتاب ذكر

 عندى له األعتاب متعتب  فداؤك من حبيب زائر نفسى

  تتقطع األسبابقبل أن من  كعهدك والديار قريبة ودى

 وليس يزيده اإلغباب منه  فال طول الزيارة ناقص ثبت

 اقتسرت فما علي عتاب وإذا  حظر الوفاء على هجرك طائعا

  : وتذاكرنا قول أيب العالء املعري: قال

 ثم خياال منك منتظري ألفيت  لو حط رحلي فوق النجم رافعة

  : وأبلغ من هذا قول املعري يف بعد املسافة

  فجزعت من أمد المدى المتطاول  رت كم بين العقيق إلى الحمىوذك

 فيصبح دوننا بمراحل يسري  طيفك في الجفاء فإنه وعذرت

  : وأنشدين

 فعالها بي لم يسؤنى؟ وأى  وأعجب ما لقيت من الليالي
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  وجفوة من ضممت عليه جفني  قلب من مثواه قلبي تقلب

ح الدين، يوسف بن أيوب بدمشق، وكان يلعب بالشطرنج، فقال واجتمعنا عن امللك الناصر صال: قال
  : هات، فأنشدىن لنفسه: أال أنشدك البيتني اللذين قلتهما يف الشطرنج؟ فقلت: األمريأسامة

 ثم يعد الجمع يرميها مغالبا  أنظر إلى العب الشطرنج يجمعها

 حتى إذا مات خالها وما فيها  يكدح للدنيا ويجمعها كالمرء

  : - رمحه اهللا -شدين لنفسه يف غرض له ىف نور الدين حممود وأن

 له فكل على الخيرات منكمش  زاهد والناس زهدوا سلطاننا

  من المعاصي وفيها الجوع والعطش  مثل شهر الصوم خالية أيامه

  : وأنشدين لنفسه: قال

  صروف الليالى قبل أن نتفرقا؟؟  هال سبقتم بوصلنا أأحبابنا

 إلينا للحوادث مرتقى وليس  الهجر والوصل ممكنب تشاغلتم

 ومن جور الحوادث موثقا أمان  أخذنا من صروف زماننا كأنا

  : وقال ايضا

 الحياء بوجنتيه شقيقا غرس  إذا عاينته شغفا به قمر

 فيه لصار حريقا مترقرق  خجال فلوال ماؤها وتلهبت

 قاأهتدى نحو السلو طري أن  عنى مطرقا فأضلني وازور

 بهواه سكر لست منه مفيقا  فليلحنى من شاء فيه فصبوتى

من حض كيفا، كتابا على يد مسنمنح، فلم ميكن الوقت من بلوغ : وكتب إليه أبو الفوارس مرهف
  .الغرض من الرب، فكتب أسامة جوابه

 من قبضه كفي عن الجود أشد  الفوارس ما القيت من زمني أبا

  عنه وجودي به فاجتاح موجودي  سماحي بمنزور تجانف لي رأى

 نداي رآني يابس العود يجبنى  إن هزني جان تعود أن فصرت

  : وقال أيضا

 النار أثواب الحداد كستها  سقوف الدور في خربرت سود
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 اعتناء بالسواد فللحظ  تعجب إذا ارتفعت علينا فال

 النور إال في السواد وليس  العين يكسوها جماال بياض

 سواد الشعر أصناف العباد   مكروه وتهوىالشيب ونور

 وكل العلم فى وشى المداد  الخط ليس يفيد علما وطرس

  : وله مدح صالح الدين

 نقع جيوشه بالغيهب لرماه  هو من عرفت فلو عصاه نهاره

  : وله يف اهلزل

 تهتك فى بغا ولواط حتى  الخليع عذاره في فسقه خلع

 كذلك إبرة الخياط اهذ  يأتي ويؤتى ليس ينكى ذا وال

  : وكان قد سألين أن أنتجز له مطلوبا عند امللك الناصر، صالح الدين، فكتب إىل يستحثىن: قال العماد

 كمنبل السحاب مواهبه  الدين موالنا جواد عماد

 كلفنه رد الشباب ولو  في مكارمه األمانى يحكم

 فما عذر الجواب يصرفه  وعذرك في قضا شغلى قضاء

كتاب القضاء، كتاب الشيب والشباب، ألفه البيه، :  الدولة أسامة بن منقذ، تصانيف حسان، منهاوملؤيد
كتاب ذيل يتيمة الدهر للثعاليب، كتاب تاريخ أيامه، كتاب يف أخبار أهله رأيته ومن شعر األمري األجل 

  : مؤيد الدولة، جمد الدين أسامة بن منقذ

 تنههم أخطاره عن ركوبه ولم  صديق لنا كالبحر قد أهلك الورى

 من حوبه وذنوبه كمشربه  تحكيه صفوا وخبرها موداته

  : ومنه أيضا

  أقطع الدهر بين سلم وحرب  بين الرجاء واليأس منه كنت

 ذلى بتيه وعجب ويلقى  عتبه بأكرم إعتاب ألتقى

 لما سال عنه قلبي سلوا  للملول أنى لو رمت فبدا

 لي ذنب سوى فرط حبي ما  لي الذنوب وال واهللا فتجنى

  : ومنه أيضا

  ترى أحد يدوم على الموده؟  بعينك هل أنظر
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 إذا نابتك شده عدى  أخالء الصفاء فترى

  ومنه أيضا 

 منهم نذير التجارب وحذرنى  اإلخوان حتى ثقاتهم تنكرني

  رفعت بنار فوق أعلى المراقب  إذا أودعت سري عندهم كأني

    :  دمشق بعد خروجه إىل مصر، يف أيام بىن الصوىف يشري إليهموكتبها إىل: قال العماد

 حكموا فينا بما علموا فليتهم  فلما رجونا عدلهم ظلموا ولوا

 ال سعت بي إلى ما ساءهم قدم و  مر يوما بفكرى ما يريبهم ما

 ودائعهم فى صدرى التهم على  أضعت لهم عهدا والاطلعت وال

 وذكرى فى آذانهم صمم قذى،  منذ ملونى بأعينهم محاسنى

 من زينة الدنيا لقلت هم تختار  لو قيل لي ما تحب وما وبعد

 محل المنى جاروا أو احترموا قلبي  مجال الكرى من مقلتي ومن هم

  حسبى بهم أنصفوا فى الحكم أم ظلموا  بي وال أبغى بهم بدال تبدلوا

  الهممتعجز عما تدرك والعيس  تقطع البيداء همته ياراكبا

 نازح الدار لكن وده أمم من  أميري معين الدين مألكة بلغ

 سيرته بين الورى علم وعدل  فى القضية يا من فضل دولته هل

 النصيحة والخالص والخدم به  واجب حقى بعد ما شهدت تضيع

 تقاعدوا، وإذا شيدته هدموا  نهضت إلى مجد تؤثله إذا

 للذي يبكك يبتسمفكلهم   عرتك من األيام نائبة وإن

 فهو الذي يقى ويهتضم والك  من ملت عنه قربوه ومن وكل

 ساموك خطة خسف عارها يصم؟  أين الحمية والنفس األبية إذ

 فعل ما أنكرته العرب والعجم من  أنفت حياء أو محافظة هال

 يرو سنان السمهري دم ولم  وسيوف الهند مغمدة أسلمتنا

 اليعتريه به شيب وال هرم  موكنت أحسب من واالك في حر

 األعادى والتغتاله النقم يخشى  جارك جار للسموءل ال وأن
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 عذر فماذا جنى األطفال والحرم  هبنا جنينا ذنوبا ال يكفرها

  : ومنها

 أنا بقدر الحب نقتسم فليت  رأيك أدناهم وأبعدني لكن

 لجرح إذا أرضاكم ألم وال  سخطت بعادي إذ رضيت به وال

 انثنت وهي صفر ملؤها ندم ثم  بحبال منك يدي تتعلق

 الجوانح نار منه تضطرم ففي  فراقك آساني وأسقمني لكن

 ما نالنى من بؤسه نعم وكل  فاسلم فما عشت لي فالدهر طوع يدي

  : ومن شعره أيضا

  إلق الخطوب إذا طرقن بقلب محتسب صبور

 انقضى زمن السرور كما  فسينقضي زمن الهموم

 مدى العمر القصير في  المحال دوام حال فمن

ومنهم أخوه أبو احلسن على بن مرشد، بن على بن مقلد، بن منقذ، . وتوىف بعد الثمانني واخلمسمائة
  : وقد ذكره السمعاين يف تارخيه، وأنشد له. سيد بىن منقذ، ورد بغداد حاجا بعد العشرين واخلمسمائة

 ت بأن الدمع يدخرعلم وما  ودعت صبري ودمعي يوم فرقتكم

 قلب فياويح ما آتى وما أذر  وضل قلبي عن صدري فعدت بال

 نار بقلبي منك تستعر إطفاء  علمت ذخرت الصبر مبتغيا ولو

  : مسعت دربابا يصيح بدرب حبيب فقلت فيه: قال األمري علي بن مرشد

 مثلى فأصبح ذا هم وذا حزن  لعبت أيدى الفراق به ياطائرا

 األحبة مصفودا عن الوطن عن  نازح األوطان مغتربااألسى،  داني

 وال دار وال سكن والحميم  نديم والجار يسر به بال

 يقلقل أحشائي ويخرسني هم  :نطقت فزال الهم عنك ولى لكن

 الجوى بث عنه شاهد البدن أخفى  وكل من باح بالشكوى استراح ومن

 يؤرقنيمابقلبى من وجد  مع  أرقت عيني بنوح لست أفهمه

 ارتمت منه لم تنشق بالسفن إذا  وما بكيت ولي دمع غواربه
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  : وكتب إىل صديق له: قال

 رأيتك خاطرا فى خاطرى إال  فهت مع متحدث متشاغال ما

 قلبى أو بأسود ناظرى بسواد  ولو استطعت لزرت أرضك ماشيا

    : وكتب إىل أخيه مؤيد الدولة أسامة، وهو باملوصل

 وأبدى وجده من يعنيه فحن  تذكر إلفهأال هل لمخزون 

  ترف على روض الوصال عصونه  معنى بالرغم إذ نحن جبرة وعيشا

 به فتولى إذ تولى قرينه  منزل كان السرور قرينكم لدي

 لما رضيت عن دمع عيني جفونه  أعشبت من فيض دمعي محوله فلو

  : وأنشدىن له ابن أخيه، األمري مرهف بن أسامي: قال

 معدن الجود واإلحسان والكرم بى  النوى والعيس إذ قصدت رنألشك

 رأى صحة جاءت من السقم؟ فمن  فسرت في وطني إذ سرت من وطنى

 لم أكن لك جارا فيه في القدم إذ  ندمت على عمر مضى أسفا وقد

 ما الحت الشهب في داج من الظلم  فاسلم وال زلت محروس العال أبدا

ونقلت من خط أخى عز الدولة، أيب احلسن، علي بن مرشد، من شعره، : شدوقال أخوه أسامة بن مر
وكان استشهد رمحه اهللا على عزة ىف شهر رمضان، سنة مخس وأربعني ومخسمائة، ىف حرب الفرنج 

لعنهم اهللا قبل أن يكمل من شعره، وكان تقطر به فرسه على باب غزة، واستعلى الفرنج على أصحابه، 
  :  يف املعركة فقتل، وأنشد له أشعارا، منها قوله ىف مرض طال بهفانكشفوا عنه، وبقى

 سقام المرء سجن حمامه بأن  وظن األلمعى مصدق ظننت،

 تمل النفس طول مقامه عذاب  لم يكن موت صريح فإنه فإن

 فيه الموت غرب حسامه يجرب  وكم يلبث المسجون في قبضة األذى

   احلجاز وأنشد له قوله عند رحيله عن بغداد إىل

 القلب منها لوعة وحريق وفى  عن بغداد ال كارها لها ترحلت

 العيش غض والزمان أنيق إذ  أليام تقضت بربعها فسقيا

 حان على شفيق وكلهم  بإخوان صدق ليس فيهم مشاهق

  : وأنشد له أيضا
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  أحب إلي قلبي من البارد العذب  أعرتني النوى منك نظرة ولما

 على تأميلنا لذة القرب بقينا  ت فليتناالبين المش تعقبها

  : وأنشد له

 ما كنت تدعي األشواقا؟ بعد  شعري عالم صدك عنا ليت

 فما زال صرفة سباقا  التجار الزمان سبقا إلى الهجر

 تعجلت بالصدود الفراق قد  أنت غر بغدره فلهذا

  : وأنشد له

 معنفسى بكم ما عشت مجت فهم  أبى إن عدا دهر ففرقنا بنى

 عليكم وحنين ليس ينقطع  هل تعلمون الذى فى النفس من أسف

 عيني ومات اليأس والطمع جفون  أدمعى حتى لقد محلت ترحتم

 لزمان عاطل ضرع أمثالكم  وإن دهرا رمى عن جيده دررا

هو : ومنهم جده سديد امللك، أبو احلسن، علي مقلد، بن منقذ، وكان من شرطه أن يقدم على بنيه قال
  .د اجلماعة، موفور الطاعة، أحكم آساس جمده وشادها، وفضل أمراء ديار بكر والشام وسادهاج

يف سنة أربع وسبعني وأربعمائة ىف رجب، ملك األمري أبو احلسن، علي بن : قال أبو يعلى محزة بن أسد
صل ىف يده، مقلد، بن منقذ، حصن شيزر، من األسقف الذى كان فيه مبال بذله له، وأرغبه فيه إىل أن ح

وشرع ىف عمارته وحتصينه، واملصانعة عنه إىل أن متكنت حاله فيه، وقويت نفسه ىف محايته، واملدافعة عنه 
 وكتبها -واألمري سديد امللك، هو ممدوح فحول الشعراء، الذي امتدحه ابن حيوس بقصيدته اليت أوهلا 

  : -إليه من طرابلس وهو حبلب 

 الحرب إال أنه غلبا وطالت  أما الفراق فقد عاصيته فأبى

 كل جد بعده لعبا وداعنا  البين لما حم عن قدر أرانى

مات سنة مخس وسبعني : وسألت ابن ابنه األمري أسامة بن مرشد، ابن على عن وفاة جده، فقال: قال
ألمري، أنشدين األمري أبو سالمة مرشد ألبيه ا: وأنشدين جمد العرب العامري بأصبهان قال: وأربعمائة، قال

  : أىب احلسن علي بن مقلد ىف غالم له ضربه، وقد أبدع يف هذا املعىن وأعرب

 غلهما غيظا إلى عنقي كفى  عليه وقلبى لو تمكن من أسطو

  وأين ذل الهوى من عزة الحنق  إذا عاتبته حنقا وأستعير
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  : قال وأنشدين له أيضا

   رعافشدخ األنوف على الخدود  النجيع بوجنتيك وليس من ماذا

    

 أم أديمك جوهر شفاف لك  ألحاظنا جرحتك حين تعرضت

  .وقرأت له يف جمموع

  مع سوء فعلي وزالتى ومجترمي  ذكرت أياديك التى سلفت إذا

 بأنك مجبول على الكرم علمى  أفتل نفسى ثم يمنعني أكاد

  : وله أيضا

 خوف عزل فإنى لست بالراضي من  كان يرضى بذل فى واليته من

  تحت الصليب وال فى موضع القاضى  فنركب أحيانا فقلت لهم لواقا

  : وله أيضا

 عنكم مؤنة الهجر تحمل  التعجلوا بالهجر إن النوى

 البين عن الهجر أغناكم  بوفاء فقد وظاهرونا

  : وله أيضا

 المنية ال من نسج داود من  المنية فى درعين قد نسجا ألقي

  ارا من البأس في بحر من الجودن  الذى صور األشياء صورني إن

  : وهذان البيتان يرويان لعبد املؤمن ملك الغرب، ولسديد امللك، من جمموع أسامة

 أدنى إلي من الوريد األقرب  كيف السلو وحب من هو قاتلي

 فيظهر فى ذل المذنب عنه  ألعمل فكرتى فى سلوة إنى

  : وله أيضا

 يوم عيد وثيابي  تنظر شيبي بكرت

 خليقا في جديد يا  الت لى بهزءثم ق

 لح إال للصدود  التغالطني فما تص
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أنشدت هذه األبيات والقطع مجيعها، األمري مؤيد الدولة أسامة، ىف سنة اثنتني وسبعني، : قال العماد
التعجلوا باهلجر إن النوى وأنشدين جلده، وكان كتب : فأنكر أن يكون جلده سوى البيتني اللذين أوهلما

  : ىل القاضي جالل امللك، أىب احلسن علي بن عمارة، صاحب طرابلسا إ

  من الصبابة ما القيت فى ظعنى  لو لقيتم فى مقامكم أحبابنا

 من أدمعي ينشق بالسفن كالبر  البحر من أنفاسكم يبسا ألصبح

له البيت ومنهم األمري أبو سالمة، مرشد بن علي، بن مقلد، ابن نصر، بن منقذ،وولد املقدم ذكره، 
  .القدمي، والفضل العميم، من فروع األمالك، الفارعى األمالك

رأيت مصحفا خبطه، كتبه مباء الذهب على الطاق الصورى، ما رأيت وال أظن : قال السمعاين يف تارخيه
أن الرائني رأوا مثله، فقد مجع إىل فضائله حسن خطه، وتقدم حبسن تدبريه على رهطه وأسن وعمر، وله 

باء أجماد، كرماء أجواد، وكان مولده سنة ستني وأربعمائة، ومات بشيزر، سنة إحدى وثالثني أوالد جن
كنت مقيماً : وذكره جمد العرب أبو فراس العامري، وقال. ومخسمائة، فيما حكاه ولده أسامة للسمعاين

: ، قالمدة بشيزر يف كنفهم، حاظيا برفدهم، ساميا بشرفهم وأثىن على خلفهم، وترحم على سلفهم

السلطان أبو العساكر أخوه، وهو ممدوحي الذى حباين اإلكرام : وكان األمري حينئذ بقلعة شيزر
  واإلحسان، وكان األمري مرشد يقربين ويكرمين، وقال ىف أبياتا منها 

  لعهد أبي الفوارس غير ناس  لئن نسى امرؤ عهدا فإني

 مات األمير أبو فراس فما  عاش األمير أبو فراس وما

كنية العامري أبو فراس اآلخر، وهو أبو فراس بن محدان، وكان العامري ينبجح بالبيتني، وذكر السمعاين 
يف تارخيه، أنشدين ولده أبو عبد اهللا حممد ابن مرشد، بن علي، بن مقلد بن منقذ، من حفظه عند القبة 

ى األردن قال، وأنا قائم أكتب، وهو الىت فيها قرب أيوب النىب صلى اهللا عليه وسلم، عند عقبة أفيق، بنواح
  : أنشدين والداى املرشد بن على لنفسه بشيزر: وغلمانه على اخليل قال

 الصد والهجران إال تناهيا وفى  أبت فى العلم إال التماديا ظلوم

 عجبا من ظالم جاء شاكيا فيا  شكت هجرنا والذنب فى ذاك ذنبها

  فى هواها وواشياعذوال عصيت  الواشين في وطالما وطاوعت

 أن أمسى لها الدهر قاليا وهيهات  بها تيه الجمال إلى العال ومال

 وإن هي أبدت جفوة وتناسيا  وال ناسيا ما استودعت من عهودها

  : ومنها ىف العتاب



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  376  

 ويحفظ فيهم عهدتي وذماميا  أخى يرعى بني وأسرتي :وقلت

 تراثيافعد أعددته من  لنفسي  ما لم أكلفه فعله ويجزيهم

 اليأس قد غطى سبيل رجائيا أرى  صفر الكف مما رجوته فأصبحت

 مني صارما كان ماضيا وثلم  فما لك لما أن حنى الدهر صعدتي

    

 منهم جفوة وتناسيا وقربك  حتى صار برك قسوة تنكرت

  وال غيرت هذي الشؤون وداديا  أننى ماحلت عما عهدته على

 يميني واألنام شماليا أراك  زعزعتك الحادثات فإنني فال

وقرأت ىف بعض الكتب كلمة نظمها اخلطيب أب الفضل، حيىي بن سالم احلصكفي، ىف جواب : قال
  : رسالة وصلته من األمري على بن مرشد من شيزر، وهى

 من العلياء أعلى المراتب وحلوا  مرشد وابناه غر المناقب حوى

 فى الذرى و الذوائبالعلم أيضا  من  مجد ما علمت بأنهم ذوائب

 فضل ال كجود السحائب سحائب  من على روضة جاد روضها أنت

 نثر أعجبت كل خاطب وآيات  شعر أفحمت كل شاعر بأبيات

 خط أرعشت كل كاتب وأسطر  معان أعجزن كل عالم وغر

 لوفد وارد بمطالب ربيع  لورد واقد لمطالع وربع

  لعال فخر على قوس حاجبلها في ا  وخود رمت بالسحر عن قوس حاجب

 وال غطت على حكم شارب وجوه  فلو قطبت بوما لما قطبت لها

ومنهم محيد بن مالك، بن مغيث، بن نصر، بن منقذ، بن حممد، بن منقذ، بن نصر، بن هاشم، أبو 
أ الغنائم، امللقب مبكني الدولة، ولد بشيزر يف تاسع مجادي اآلخرة، سنة إحدى وتسعني وأربعمائة، ونش

ا، وانتقل إىل دمشق، فسكنها مدة طويلة، وكتب ىف العسكر، وكان حيفظ القرآن، وله شعر جيد، وفيه 
  : شجاعة وعفاف، ومات ىف نصف شعبان، سنة أربع وستني ومخسمائة حبلب، ومن شعره

  وال كسكانها فى األرض سكان  ما بعد جلق للمرتاد منزلة

 ف الدهر أقرانلصرو وكلهم  لمجال الطرف منتزه فكلها

 بلوتهم بالود إخوان إذا  وهم وإن بعدوا عنى بنسبتهم
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  : وقال يف أخيه حيىي

 يكاد القلب منه يذوب وجدا  بالشام لي حدث وجدت بفقده

 ومن ماء السماء قليب تخشى  من البأس المهيب صواعق فيه

  وهجرت حتى النوم وهو حبيب  حتى حسن صبرى بعده فارقت

  : ي بن احلسن، بن هبة اهللا، وأنشدنا لنفسهقال احلافظ عل

  وبيض المواضى جردت للوقائع  يحيى الرماح شوارعا يذكرني

  بأحسن من أوصافه فى المسامع  وأقسم ما رؤياه في العين بهجة

  : وأنشد لنفسه: قال

 والوجنات والياقوت بالورد  وسالفة أزرى احمرار شعاعها

 كأنها الالهوت فى الناسوتف  مع الساقى تنير بكأسها جاءت

  : وأنشدنا لنفسه ىف صديق له يعاتبه: قال

 لعمرك عين الغبن والغبن :هذا  بودى وحظى منك يبعدنى أدنو

 باللوم إبقاء على الزمن رجعت  توخيتني يوما بالئمة وإن

  غيرت بالظن بى عن رأيك الحسن  طنى موقوف عليك فهل وحسن

و الفضل، إمساعيل بن أىب العساكر، سلطان بن علي، بن منقذ، كان أبوه ومنهم األمري شرف الدين، أب
عم مؤيد الدولة، أسامة بن مرشد، أمري شيزر، وكان شابا فاضال، سكن ملا أخذت منهم شيزر بدمشق، 

  : ومسعت من شعره: ومات ا سنة إحدى وستني ومخسمائة، قال العماد

 لمتأمليحير ناظر ا سطرا  كتب الجمال بخده ومهفهف

  ال رأى إال رأى أهل الموصل  في استخراجه فوجدته بالغت

وذكره ابن عمه األمري مرهف بن أسامة، وأثىن عليه، وأنشدىن له أشعاراً منها بيتان ىف النحل والزنبور 
  : ومها

 ألذاهما األقوام فنفاهما  ومغردين ترنما فى مجلس

 يذامفيحمد ذا وذاك  هذا  يجود بما يجود بعكسه هذا

  : يعىن العسل من النحل، وعكسه اللسع من الزنبور وأنشدىن أيضا له

 تزدني كأس اللوم والعذل فال  كأس الهوى عال على نهل سقيت
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  لو البست جبال هدت قوى الجبل  الحبيب فبى من نأيه حرق نأى

 يزيد رسوبا نهضة الوحل وقد  تطلبت سلوانا لزدت هوى ولو

  فالصب غب زيال الحب كالطلل  تندبنيرسومي فعج نحوى ل عفت

    

 ثمل من طرفة الثمل لكنني  من قهوة تنفى الهموم بها صحوت

 بعادية األشواق من قبل مالى  النفس عنه وهى قائلة أصبر

 ذقت طعم النوى لليأس واألمل مذ  ميتة وحياة ذقت طعمهما كم

 جد لم تئلوإن خاطرت فى الو منها  إن خاطرت فى غمرة وألث والنفس

 دروع تقيها أسهم المقل لهل  لها دروع تقيها من سهام يد

 وانظر إلى تر العشاق فى رجل  إليه تر األقمار فى قمر فانظر

  فى جفنه سحر هاروت وسيف على  أمر سأنجو من هوى رشا بأى

 أعد ال رماك اهللا بالشلل قلبى  رمى طرفه باللحظ قال له إذا

 بالورى أم من بني ثعل؟ سهامه  امي الذى فتكتبني الروم ذا الر أمن

 في حبه من روعة العذل أمنت  خفت روعة هجران الحبيب فقد إن

ومنهم األمري أبو الفتح، حيىي بن سلطان، بن منقذ، لقبه فخر الدولة، ذكره األمري مرهف بن أسامة، 
 ما كتبه إىل أبيه عز الدين، وذكر أنه قتل على بعلبك، ىف سنة أربعني ومخسمائة وأنشدىن من شعره،

  : يطلب منه رحما

  فى صفحات الدهر مسطورا  خير قوم لم يزل مجدهم يا

 زال بين الناس مذكورا ما  يبغى أسمرا ذكره عبدك

 إن نال، وترا صار موتورا  والجور من شأنه مسدد

 أعدائك مكسورا صدور  تفضلت به عاد عن فإن

رهف، نصر بن مقلد، بن نصر، بن منقذ، عم مؤيد الدولة أسامة، قال ومنهم األمري عز الدولة أبو امل
كنا حضرنا عند امللك الناصر ليلة بدمشق، سنة إحدى وسبعني، واألمري مؤيد الدولة حاضر، : العماد

وتناشدنا ملح القصائد، ونشدنا ضالة الفوائد، وجرى حديث اقتضى إنشاد األمري أسامة بيتني لبعضهم ىف 
  : يض، ومها ألىب احلسن، أمحد بن حممد، بن الدريدة املغريب، كان ىف زمن بىن صاحلاملشط األب
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 فى سواد الدياجي والشعر  كنت أستعمل السواد من األمشاط

 صار عاجا سرحته بالعاج  مثال بمثل فلما أتلقى

  : وقد أخذ هذا املعىن، عمى نصر وعكسه، وقال: مث قال األمري

 بلمتى وشبابي عجبا  مشاطكنت أستعمل البياض من األ

 سلوا عن الصبا بالتصابي  السواد فى حالة الشيب فاتخذت

كان عمى نصر قد أخرج حجة عن والدته، فرآها ىف النوم كأا تنشده، فأتيته : وقال ىل األمري أسامة
  : واألبيات على حفظه، وهي

 كسبت ثوابا آخر الزمن فقد  من ولد بر بصالحة جزيت

 زائرا يا خير محتضن أتيته  ى البيت الحرام وقدحجبت إل وقد

  شمس وما صدحت ورقاء فى فنن  تنلك يد األيام ما طلعت فال

وكان نصر هذا، صاحب قلعة شيزر بعد والده سديد امللك، وكان كرميا ذا أرحيية حدثىن األمري مرهف 
  : األمري نصر ىف نكبة نالتهكتب القاضى أبو مسلم وادع املعرى، إىل : بن أسامة حبضرة والده، قال

 التالد بطارف الفخر شفع  يانصر يا ابن األكرمين ومن

 إليك نوائب الدهر يشكو  كتاب من أخى ثقة هذا

 أوان النفع والضر هذا  بما عودت من حسن فأمنن

فكتب إليه نصر إنه مل حيضرىن سوى ما هو عندك مودع، وهو ستة آالف دينار، فاصرفها ىف بعض 
  : ك واعذر وذكر أن نصرا كان برا بوالده سديد امللك، فقال فيه سديد امللكمصاحل

  رجال قضوا فرض العالء ونفلوا  اهللا نصرا خير ما جزيت به جزى

 حادث فهو الحمام المعجل به  الولد البر العطوف وإن رمى هو

 المجد واإلحسان أن يتقولوا من  يا نصر رجال محلهم يفديك

 به األقدام أو تتزلزل تقر  ت بالموقف الذىبما أولي سألنى

 عند اهللا ما كنت تفعل وأشكر  يوم الحشر أبيض ناصعا وألقاك

    

وتوىف نصر بن على، ىف مجادى اآلخرة، سنة إحدى وتسعني وأربعمائة، بشيزر ومنهم األمري عضد الدين 
: ن منقذ قال مؤلف الكتابأبو الفوارس مرهف بن أسامة، بن مرشد، بن على، ابن مقلد، بن نصر، ب
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فارقته ىف مجادى األوىل، سنة اثنىت عشرة وستمائة، بالقاهرة حييا، ولقيته ا وهو شيخ ظريف، واسع 
اخللق، شائع الكرم، مجاعة للكتب، وحضرت داره، واشترى مىن كتبا، وحدثىن أن عنده من الكتب ما 

الف جملد ىف نكبة حلقته، فلم يؤثر فيها، وسألته عن اليعلم مقداره، إال أنه ذكر ىل، أنه باع منها أربعة آ
ولدت سنة عشرين ومخسمائة،فيكون عمرع إىل وقتنا هذا، اثنتني وتسعني سنة،وكان قد : مولده، فقال

أقعد ال يقدر على احلركة، إال أنه صحيح العقل والذهن، والفطنة والبصر، يقرأ اخلط الدقيق كقراءة 
ل، وكان ذلك مينعىن من مكاثرته ومذاكرته وكان السلطان صالح الدين رمحه الشبان، إال أن مسعه فيه ثق

اهللا قد أقطعه ضياعا مبصر، فهو يصرفها ىف مصاحله، واجراه امللك العادل، أخو صالح الدين على ذلك، 
وكان امللك الكامل بن العادل حيترمه، ويعرف له حقه، وأنشدىن شيئا من شعره وشعر أهله، مل حيضرىن 

  : وذكر له العماد ىف كتاب اخلريدة، ما ذكر أنه مسعه منه وهو: هذا الوقت ما أوردهىف 

 لوال رضاك المذاهب ليعجزنى  بروحى فى رضاك ولم يكن سمحت

 وقد جلت لدى النوائب على  وهانت لجراك العظائم كلها

 به منك الظنون الكواذب رمتني  ثوابي عن والئي لحبكم فكان

 إذا أخرجتنى ومسارب مسار  رض عن منزل العالفمهال فلي في األ

 فإن الرأي عنك لعازب وقسري  وإن كنت ترجو طاعتي بإهانتي

  : وأنشدين أيضاً لنفسه، قال وهو حاضر عند والده، وذكر أنه مما كتبه إىل والده

 وجسمي للعناء مغرب لديكم  وقلبى بالوالء مشرق رحلتم

 بالبعاد معذبشقي  وهذا  سعيد بالدنو منعم فهذا

  تترجم عن شوقي إليكم وتعرب  وما أدعي شوقا فسحب مدامعي

 قضاء اهللا ما منه مهرب ولكن  ما اخترت التأخر عنكم وواهللا

  .ومات األمري عضد الدين بن مرهف، يف الثاىن من صفر، سنة ثالث عشرة وستمائة

 ^  

  الجزء السادس 
  إسحاق بن إبراهيم الموصلي

كان الرشيد إذا أراد أن يولع به، كناه أبا صفوان، وموضعه من العلم، ومكانه من كنيته أبو حممد و
األدب والشعر، لو أردنا استيعابه، طال الكتاب وخرجنا عن غرضنا من االختصار، ومن وقف على 

األخبار، وتتبع اآلثار، علم موضعه، وأما الغناء فكان أصغر علومه، وأدىن ما يوصف به، وإن كان الغالب 
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عليه، ألنه كان له يف سائر علومه نظراء، ومل يكن له ىف هذا نظري، حلق فيه من مضى، وسبق من بقى، 
 كلما -وددت أين أضرب، : فهو إمام هذه الصناعة، على أنه كان أكره الناس للغناء والتسمى به، ويقول

 مقارع، وال أطيق أكثر  عشر-إسحاق املوصلي املغين، : أراد مين من يندبين أن أغين، وكلما قال قائل
لوال ما سبق إلسحاق على ألسنة الناس، : من هذا، وأعفي من الغناء والنسبة إليه وكان املأمون يقول

وشهر به من الغناء عندهم، لوليته القضاء حبضرتى، فإنه أوىل به، وأحق وأعف، وأصدق تدينا وأمانة من 
يم، فأمسع منه احلديث، مث أصرب إىل الكسائي، بقيت زمانا من دهرى أغلس إىل هش: هؤالء القضاة قال

فأقرأ عليه جزءا من القرآن، وآتى الفراء، فأقرأ عليه جزءا، مث آتى منصورا زلزل فيضاربين طريقني أو 
ثالثة، مث آتى عاتكة بنت شهدة، فآخذ منها صوتا أو صوتني، مث آتى األصمعى فأناشده، وآتى أبا عبيدة 

 فأعلمه ما صنعت، ومن لقيت، وما أخذت، وأتغذى معه، وإذا كان العشاء فأذاكره، مث أسري إىل أىب
هل محلت : خرجت مع الرشيد، فلقيت إسحاق املوصلى ا، فقلت له: رحت إىل الرشيد وقال األصمعى

إذا : كم مقداره؟ فقال مثانية عشر صندوقا، فعجبت وقلت: محلت ما خف فقلت: شيئا من كتبك؟ فقال
  : أضعاف ذلك وكان األصمعى يعجب بقول إسحاق: كم يكون ما ثقل؟ فقالكان هذا ما خف، ف

 ضيمي خازم وابن خازم ودافع  إذا كان األحرار أصلى ومنصبي

 يداي الثريا فاعدا غير قائم  بأنف شامخ وتناولت عطست

    

ن دخوله سأل إسحاق املوصلى املأمون أن يكو: حدثين علي بن حيىي املنجم قال: وقال جعفر بن قدامة
إليه، مع أهل العلم واألدب، والرواة، المع املغنني، فإذا أراد الغناء غناه، فأجابه إىل ذلك، مث سأله بعد 

ذلك مبدة، أن يكون دخوله مع الفقهاء، فأذن له ىف ذلك، فكان يدخل ويده ىف يد القضاة، حىت جيلس 
 هذه املسألة، مبائة ألف درهم، وأمر وال كل هذا يا إسحاق، وقد اشتريت منك: بني يدى املأمون وقال

كنت عند حيىي بن أكثم ىف جملس له، جيتمع إليه : وحدث املزرباىن عن حممد بن عطية الشاعر قال. له ا
فيه أهل العلم، وحضره إسحاق، فجعل يناظر أهل الكالم حىت انتصف منهم، مث تكلم يف الفقه فأحسن 

 - أعز اهللا القاضي -: من حضر، فأقبل على حيىي ابن أكثم وقالواحتج، مث تكلم ىف الشعر واللغة، ففاق 

فما بايل أقوم بسائر العوم قيام أهلها، وأنسب إىل فن : ال واهللا، قال: أيف شيء مما ناظرت فيه تقصري؟ قال
: جوابه ىف هذا عليك، قال: فالتفت إىل حيىي بن أكثم، وقال: واحد قد اقتصر الناس عليه؟ قال العطوى

من : يا أبا حممد، أخربىن إذا قيل: العطوى من أهل اجلدل والكالم، فالتفت إىل إسحاق، وقلتوكان 
بل األصمعى وأبو عبيدة، : أعلم الناس بالشعر واللغة؟ أيقولون إسحاق، أم األصمعى وأبو عبيدة؟ فقال
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: قال: ليل وسيبويهقال فإن قيل من اعلم الناس بالنحو؟ أيقولون إسحاق، أم اخلليل وسيبويه؟ قال بل اخل

: فإن قيل: بل ابن الكلىب قال: من أعلم الناس باألنساب؟ أيقولون إسحاق، أم ابن الكلىب؟ قال: فإن قيل

فإن : بل أبو اهلذيل، والنظام، قال: من أعلم الناس بالكالم؟ أيقولون إسحاق، أم أبو اهلذيل والنظام؟ قال
بل أبو حنيفة وأبو :  أبو حنيفة، وأبو يوسف؟ فقالقيل من أعلم الناس بالفقه؟ أيقولون إسحاق، أم

من أعلم الناس باحلديث؟ أيقولون إسحاق، أم على بن املديين، وحيىي بن معني؟ : فإن قيل: يوسف، قال
فالن : فإذا قيل من أعلم الناس بالغناء؟ أجيوز أن يقول قائل: قال. بل على املديين، وحيىي بن معني: قال

فمن ههنا نسبت إىل مانسبت إليه، ألنه ال نظري لك فيه، وأنت ىف غريه :  ال، قلت:أعلم من إسحاق؟ قال
لك نظراء فضحك وقام وانصرف فقال ىل حيىي بن أكثم لقد وفيت احلجة، وفيها ظلم قليل إلسحاق، 

  .ألنه رمبا ماثل أو زاد على من فضلته عليه، وإنه ليقل ىف الزمان نظريه

أبو معاوية الضرير، وهشيم، وابن عينية، وغريهم، :  مجاعة، منهموكان إسحاق قد روى احلديث عن
وكان مع كراهيته للغناء أحذق خلق اهللا به، ممن تقدم وتأخر، وأشد الناس خبال به على كل أحد، حىت 

على جواريه وغلمانه، ومن يأخذ عنه منتسبا إليه، متعصياً له، فضال عن غريه، وهو الذى صحح أجناس 
ه، وميزها متييزا مل يقدر عليه أحد قبله، وال تعلق به أحد بعده، ومل يكن قدميا مميزا على هذا الغناء وطرائق

  .اجلنس

وكان إبراهيم بن املهدى يأكل املغنني أكال، حىت حيضر إسحاق فيداريه إبراهيم، ويطلب مكأفاته 
 معه عدة مشاهد، ومعارضته، وال يدع إسحاق يكبته، وكان إسحاق آفته، كما أن لكل شيء آفة، وله

كنت يوما عند الرشيد، وعنده ندماؤه وخاصته، وفيهم إبراهيم بن املهدى، فقال ىل : قال إسحاق
  : يا إسحاق نغن: الرشيد

 المننشون وماانتشب وراح  شربت مدامة وشقيت أخرى

    

س هذا مما لي: ما أصبت يا إسحاق وال أحسنت، فقلت له: فغنيته فاقبل على إبراهيم بن املهدى، فقال
حتسنه وتعرفه، وإن شئت فنه، فإن مل أجدك ختطئ فيه منذ ابتدائك إىل انتهائك، فدمى حالل مث أقبلت 

هذه صناعيت، وصناعة أيب، وهى إىل قربتنا منك، واستخدمتنا إليك، : يا أمري املؤمنني: على الرشيد فقلت
ال عزو، وال لوم : إليضاح والذب، فقالوأوطأتنا بساطك، فإذا نازعناها أحد بال علم، مل جند بدا من ا

ويلك يا إسحاق، جتترى على وتقول ما قلت يا ابن : عليك، وقام الرشيد لببول، فأقبل على إبراهيم وقال
أنت تشتمين وال أقدر على إجابتك، وأنت ابن اخلليفة : الزانية، فداخلين ما مل أملك نفسي معه، فقلت له
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يا ابن الزانية، كما قلت يل يا ابن الزانية، ولكن قويل يف : ت أقول لكوأخو اخلليفة، ولوال ذلك لقد كن
وكان بيطارا، وعلمت : ذمك، ينصرف إىل خالك ألعلم، ولوالك لذكرت صناعته ومذهبه قال إسحاق

أنت تظن : أن إبراهيم يشكوىن إىل الرشيد، وأن الرشيد سيسأل من حضر عما جرى فيخربه، مث قلت له
إليك، فال تزال ددين بذلك، وتعاديين كما تعادي سائر أولياء أخيك، حسدا له ولولده أن اخلالفة تصري 

على األمر، وأنت تضعف عنه وعنهم، وتستخف بأوليائهم تشيعا وأرجو أال خيرجها اهللا تعاىل عن يد 
وت الرشيد وولده، وأن يقتلك دوا، وإن صارت إليك والعياذ باهللا، فحرام على العيش يومئذ، وامل

  .أطيب من احلياة معك، فاصنع حينئذ مابدا لك

شتمىن وذكر أمي، واستخف : فلما خرج الرشيد، وثب إبراهيم فجلس بني يديه، وقال يا أمري املؤمنني
ال أعلم، سل من حضر، فأقبل على مسرور وحسني : ما تقول ويلك؟ قلت: يب، فغضب الرشيد وقال

 ووجهه يربد إىل أن انتهيا إىل ذكر اخلالفة، فسرى عنه ورجع اخلادم فسأهلما عن القصة، فجعال خيربانه
ما له ذنب، شتمته فعرفك أنه ال يقدر على جوابك، ارجع إىل موضعك، وأمسك : لونه، وقال إلبراهيم

عن هذا، فلما انقضى الس وانصرف الناس، أمر أال أبرح، وخرج كل من حضر، حىت مل يبق غريي، 
وحيك يا إسحاق، أتراين ال أعرف وقائعك؟ قد واهللا زانيته : أقبل على وقال يلفساء ظين ومهتين نفسي، ف

دفعات، وحيك ال تعد، وحيك حدثين عنك لو ضربك أخى إبراهيم، أكنت أقتص لك منه، فأضربه؟ وهو 
قد واهللا قتلتين يا أمري : أخي يا جاهل؟ أتراه لو أمر غلمانه أن يقتلونك فقتلوك، أكنت أقتله بك؟ فقلت

على : ملؤمنني ذا الكالم، ولئن بلغه ليقتلين، وما أشك يف أنه قد بلغه اآلن، فصاح مبسرور اخلادم وقالا
قم فانصرف، فقلت جلماعة من اخلدم، وكلهم كان يل حمبا، وإىل مائالً، : بإبراهيم الساعة، وقال يل

مل تستخف خبادمي؟ :  لهأنه ملا دخل عليه وخبه وجهله، وقال: أخربوين ميا جيري، فأخربوين من غد
وصنيعيت، وندميي، وابن خادمي، وصنيعة أىب يف جملسي، وتقدم على وتصنع يف جملسي، وحضريت، هاه 

هاه، نقدم على هذا وأمثاله، وأنت مالك والغناء، وما يدريك ماهو؟ ومن أخذ حلنه وطارحك إياه، حىت 
مث تظن أنك ختطئه فيما ال تدريه، تظن أنك تبلغ منه مبلغ إسحاق، الذى غذى به، وهو صناعته، 

ويدعوك إىل إقامة احلجة عليك، فال تثبت لذلك، وتعتصم بشتمه، أليس هذا مما يدل على السقوط، 
وضعف العقل، وسوء األدب، من دخولك فيما ال يشبهك، مث إظهارك إياه ومل حتكمه، أليس تعلم 

 والتكذيب والرد القبيح، مث قال له واهللا وحيك؟ أن هذا سوء رأى وأدب، وقلة معرفة ومباالة باخلطأ،
 لئن أصابه سوء أو سقط عليه حجر من السماء، - وإال فأنا نفى من أيب -العظيم، وحق رسوله الكرمي 

 فال - واهللا واهللا واهللا وأنت أعلم -أو سقط من دابته، أو سقط عليه سقف، أو مات فجأة، ألقتلنك به 
د كاد ميوت، فلما كان بعد ذلك، دخلت عليه وإبراهيم عنده، تعرض له، قم اآلن فاخرج، فخرج وق
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إين ألعلم حمبتك : فأعرضت عنه، فجعل الرشيد ينظر إيل مرة، وإىل إبراهيم أخرى، ويضحك، مث قال له
إلسحاق وميلك إليه واألخذ عنه وإن هذا ال تقدر عليه كما تريد، إال أن يرضى، والرضا ال يكون 

 وأكرمه، وبره وصله، فإذا فعلت ذلك، مث خالف ما واه، عاقبته بيد منبسطة، مبكروه، ولكن أحسن إليه
قم إىل موالك وابن موالك، فقبل رأسه، فقمت إليه، وأصلح بيننا وحدث املربد : ولسان منطلق، مث قال يل

دخلت أنا وإسحاق بن إبراهيم يوما على الرشيد، فرأيته لقس النفس، : حدثت عن األصمعي قال: قال
  أنشده ف

 فذلك شيء ما إليه سبيل  وآمره بالبخل قلت لها اقصرى

    

 بخيال له حتى الممات خليل  الناس خالن الكرام وال أرى أرى

 نفسى أن يقال بخيل فأكرمت  رأيت البخل يزرى بأهله وإنى

 نال يوما أن يكون ينيل إذا  خير أخالق الفتى قد علمته ومن

 كما قد تعلمين قليل :ومالى  فعال الموسرين تكرما :فعالى

 أمير المؤمنين جميل ورأى  وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى

هللا در أبيات تأتينا ا، ما أشد أصوهلا، وأحسن فصوهلا، : مث قال: فقال الرشيد ألكيفيك إن شاء اهللا: قال
 املؤمنني لشعرى، وصفك واهللا يا أمري: وأمر له خبمسني ألف درهم، فقال له إسحاق!!! وأقل فضوهلا

قال . أجعلوها هلذا القول مائة الف درهم: أحسن منه، فعالم آخذ اجلائزة، فضحك الرشيد وقال
قال يل الرشيد : وحدث إسحاق قال. فعلمت يومئذ أن إسحاق، أحذق بصيد الدراهم مين: األصمعى

الفضل بن الربيع يتحدثون أنك نقبض على الربامكة، وتوىل : بأي شيء يتحدث الناس؟ قلت: يوما
وما أنت وذاك؟ فأمسكت، فلما كان بعد أيام دعا بنا، فكان أول شيء : الوزارة، فغضب وصاح، وقال

  : غنيته

 عندك الصدق فضر  نحن صدقناك إذا

 لم ينفع الحق إذ  النفع بالباطل طلبنا

  هواه الصبر والرفق  قدم صبا في فلو

 ولكن الهوى رزق  على الناس لقدمت
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قد صرت حقوداً وحدثت شهوات : فضحك الرشيد، وقال ىل يا إسحاق: قال. ر ألىب العتاهيةوالشع
  : أن حممدا األمني، ملا غىن إسحاق حلنه، الذى صنعه ىف شعره: جارية إسحاق، الىت كان أهداها الواثق

  نفسك نفسي باألهل والولد  القائم األمير فدت يأيها

 جود فوق كل يدمن ال يدا  للناس إذا وليتهم بسطت

أقام : أمر له بألف ألف درهم، فرأيتها قد أدخلت إىل دارنا، حيملها مائة فراش وحدث إسحاق قال
املأمون بعد قدومه عشرين شهرا، مل يسمع حرفا من األغاين، مث كان أول من تغىن حبضرته، أبو عيسى 

شيد، فأقام على ذلك أربع حجج مث بن الرشيد، مث واظب على السماع، متسترا متشبهاً يف أول أمره بالر
ما : ظهر للندماء واملغنني، وكان حني أحب السماع سأل عين، فخرجت حبضرته، وقال الطاعن على

ما بقى هذا شيئا من التيه إال استعمله، فأمسك عن : يقول أمري املؤمنني يف رجل يتيه على اخلالفة؟ فقال
هر يف، فأضر ذلك ىب، حىت جاءين علوية يوما فقال ذكري، وجفاين من كان يصلىن، لسوء رأيه الذى ظ

ال، ولكن غنه ذا الشعر، فإنه سيبعثه على أن : أتاذن ىل يف ذكرك، فإنا قد دعينا اليوم فقلت: يل
يسألك، ملن هذا، فإذا سألك، انفتح لك ما تريد، فكان اجلواب، أسهل عليك من االبتداء، وألقيت عليه 

  : حلىن ىف شعرى

 أما إليك طريق غير مسدود؟  ماء قد سدت مواردهمشرع ال يا

  محال عن طريق الماء مطرود  لحائم حام حتى ال سبيل له

وحيك : فلما استقر بعلوية الس، غناه الشعر الذى أمرنه، فما عدا املأمون أن مسع الغناء، حىت قال: قال
إلسحاق تعىن؟ : فقال. حته لغري جرمياسيدى لعبدك الذى جفوله، وأطر: يا علوية، ملن هذا الشعر؟ قلت

ادن، فدنوت : حيضرىن الساعة، فجاءىن رسوله، فصرت إليه، فلما دخلت عليه، قال: فقال. نعم: قلت
منه، فرفع يديه مددمها إىل، فأكببت عليه فاحتضىن بيديه، وأشار من يرى وإكرامى، ما لو أظهر صديق 

  .وماغنيت املأمون ي. مؤانس بصديق لسره وقال إسحاق

 صوت الثغر يقرع بالثغر تواتر  من قرع المثانى ورجعها ألحسن

  من الشرب بالكلمات من عانق الخمر  الهوى أروى لعظمي ومفصلي وسكر

  .أال أخربك بأطيب من ذلك وأحسن؟ الفراغ، والشباب، واجلدة: فقال ىل املأمون

    

تعالوا حىت : ه، وقد غاب عنه، فقالذكر املعتصم وأنا حبضرته يوما بعض أصحاب: وحدث إسحاق قال
قل يا : كذا، فبلغت الرنة إىل، فقال: كذا، وقال آخرون: فقال قوم. نقول ما يصنع ىف هذا الوقت
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. ولكنىن اقسم ما يصنع، وأندر على معرفته: أتعلم الغيب؟ قلت: قال. إذا أقول فأصيب: إسحاق قلت

وجب، : وإن مل تصب، قلت لك دمى، قاللك حكمك، : وأن أصبت، قال: فإن مل تصب، قلت: قال
حتفظ الساعة الىت تكلمت فيها، فإن : وإن كان ميتا، قلت. فقل، قلت يتنفس، قال: وجب، قال: قلت

ما : فاحتكم ما شئت، قلت: فاحلكم، قال: قد أنصفت، قلت: كان مات قبلها أو فيها، فقد قمرتىن، قال
اي لك، وقد أمرت لك مبائة ألف درهم، أترى مزيدا؟ فإن رض: قال. حكمي إال رضاك يا أمري املؤمنني

فإا مائتا ألف، أترى مزيدا؟ فقلت ما أحوجىن إىل ذاك، قال : ما أوالك يا أمري املؤمنني بذاك، قال: فقلت
يا صفيق الوجه ما نزيد على : فإا ثالمثائة ألف، أترى مزيدا؟ قلت، ما أوالك يا أمري املؤمنني بذاك، فقال

كنت جالسا بني يدى الواثق وهو وىل عهد، إذ خرجت وصيفة من القصر، :  إسحاق قالهذا وحدث
كأا خوط بان، أحسن من رأته عيىن، يقدمها عدة وصائف بأيديهن املذاب واملناديل، وحنو ذلك، 

مالك يا أبا حممد، قد انقطع : فنظرت إليها نظر دهش وهي ترمقين، فلما تبني إحلاح نظري إليها، قال يل
غري : رمتك واهللا هذه الوصيفة، فأصابت قلبك، فقلت: كالمك، وباتت احلرية فيك؟ فلجلجت، فقال

  : أنشدين شيئا ىف هذا املعىن، فأنشدين قول املرار: ملوم، فضحك وقال

 متى أنت رائح: ما قالت بآية  عمرك اهللا يافتى: إليها ألكني

  مالئححرات الوجوه : وفى الستر  لهن عشية: ما قالت وآية

 أسد إذ طوحته الطوائح أخا  أرماكن فارمين رمية تخيرن

 مهاة لها طفل برمان راشح  فأرسلت مسالس الوشاح كأنها

أحسنت وحيايت وظرفت، فاصنع فيه حلناً، فإن جاء كما أريد، فالوصيفة لك، فصنعت فيه : فقال الواثق
نيت الواثق ىف شعر قلته عنده بسر من رأى، غ: وحدث إسحاق قال. حلنا وغنيته إياه، فانصرفت باجلارية

  : وقد طال مقامى، واشتقت إىل أهلى، وهو

  فى الصبح وهى ضعيفة األنفاس  حبذا ريح الجنوب إذا بدت يا

 من الجنجاث والبسباس عبقا  برد الندى وتحملت قدحملت

 وأصح لألجساد، يا إسحاق، لو جعلت مكان اجلنوب مشاال، أمل يكن أرق وأخاف،: فاستحسنه وقال
  : ما ذهب على ما قاله أمري املؤمنني، ولكن التفسري فيما بعد، وهو: وأقل وخامة، وأطيب لألنفس فقلت

  للصب بعد ذهوله والياس  يهيج للصبابة والهوى ماذا

: فإمنا استطبت ما جيئ به اجلنوب، لنسيم بغداد، ال للجنوب وإليهم اشتقت ال إليها، فقلت: فقال الواثق

قد أذنت لك بعد ثالثة أيام، فامض راشداً، فأمر : جل يا أمري املؤمنني، وقمت فقبلت يده، فضحك وقالأ
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  .ىل مبائة ألف درهٍم

ما وصلىن أحد من اخللفاء، مبثل ما وصلين به الواثق، وال كان أحد يكرمين : وحدث إسحاق قال
  : إكرامه، ولقد غنيته

  مبدى لليلى ومحضربالدا بها   إن طالت حياتك أن ترى لعلك

فاستعاده مىن مجعة ال يشرب على غريه، مث وصلىن بثالمثائة ألف درهم، ولقد استقدمين إليه، فلما قدمت 
بلى واهللا يا سيدى، وقد قلت ىف ذلك أبياتا، إن : وحيك يا إسحاق، أما اشتقت إىل؟ فقلت: عليه، قال ىل

  : هات، فأنشدته: أمرتين أنشدتك إياها، قال

 وما أعالج من سقم ومن كبر  لى اهللا بعدى عن خليفتهإ أشكو

 يوما إليه وال أقوى على السفر  أستتطيع رحيال إن هممت به ال

  ما أحدث الدهر واأليام فى بصرى  أنوى الرحيل إليه ثم يمنعنى

ىف ما أحدث الدهر واأليام ىف بصرى، ألن إسحاق ملا كرب ضعف بصره، مث أضر واستأذنته : وإمنا قال
  : إنشاد قصيدة مدحته ا، فأذن يل فأنشدته

 حنينا إلى أهلي وأوالدى قلبى  أمرت بإشخاصي إليك هفا لما

  وطابت النفس عن فضل وحماد  اعتزمت ولم أحفل ببينهم ثم

 لما أحاط بها وصفى وتعدادى  شكرت ياديكم وأنعمكم فلو

    

لو قال اخلليفة أحضرين فضال ومحادا، : ذا اخلرب، أخربينلعلي بن حيىي، وقد أخرب : فقال أمحد بن إبراهيم
  .أليس كان إسحاق يفتضح من دمامة خلقتهما، وجتلف شاهدمها

: قد قلت ىف النجف قصيدة قال هاا: واحندرت منه إىل النجف، فقلت له يا أمري املؤمنني: قال إسحاق

  : فأنشدته

 ى ثم ننصرفداراً ليسعد نحي  يا ركب العيسى ال تعجل بنا وقف

  حىت انتهيت فيها إىل قويل 

 أصفى هواء وال أغذى من النجف  ينزل الناس فى سهل وال جبل لم

  فالبر فى طرف و البحر فى طرف  ببر وبحر فى جوانبها حفت

 منها بريا روضة أنف يأتيك  ما يزال نسيم من يمانية
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  : مث مدحته فقلت

   بال ما يحوى من السرفو ال يرى  يحسب الجود يفي ماله أبداً ال

أحسنت و اهللا يا أبا حممد، وكناين يومئذ، وأمر ىل مبائة ألف : ومضيت فيها حىت أمتمتها، فطرب وقال
  : درهم، واحندرت معه إىل الصاحلية، الىت يقول فيها أبو نواس

 :الصبيان و بغداد، فقلت فذكرت  فالصالحية من أطراف كلواذى

  فكيف إذا ما ازددت منها غدا بعدا  ةأتبكى على بغداد وهى قريب

 أنا وجدنا من فراق لها بدا لو  ما فارقت بغداد عن قلى لعمرك

  من الشوق أو كادت تهيم بها وجدا  ذكرت بغداد نفسي تقطعت إذا

 ولم أحدث بساحتها عهدا وداعاً  حزنا أن رحت لم أستطع لها كفى

ال و اهللا يا أمري املؤمنني، ولكن من أجل الصبيان، وقد : اشتقت إيل بغداد؟ فقلت: فقال ىل املوصلى
  : حضرين بيتان فأنشدته

 منهم فرب المزار وشاقك  إلى أصيبية صغار حننت

 دنت الديار من الديار إذا  وأبراج ما يكون الشوق يوماً

. لف درهمسر إىل بغداد، فأقم مع عيالك شهراً، مث صر إلينا، وقد أمرت لك مبائة أ: فقال ىل إسحاق

دخلت يوماً دارا الواثق باهللا بغري إذن، إىل موضع أمر أن : وحدث محاد بن إسحاق عن إسحاق قال
أدخله إذا كان جالساً، فسمعت صوت عود من بيت وترمناً، مل أمسع أحسن منه قط، فأطلع خادم رأسه 

 ىل، وكل مملوك ىل الطالق كامالً الزم: وصاح، فدخلت، وإذا الواثق، فقال ىل أى شئ مسعت؟ فقلت
ما هو األفضل؟ أدب وعلم مدحه األوائل، : حر، لقد مسعت ما مل أمسع مثله قط حسناً، فضحك وقال

واشتهاه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، و التابعون بعدهم، وكثر ىف حرم اهللا عز وجل،، 
 شرفين خبطاب أمري املؤمنني، و الذى: أى: ومهاجر رسوله صلى اهللا عليه وسلم، أحتب أن تسمعه؟ قلت

هات العود، وأعط إسحاق رطالً، فدفع الرطل إىل، وضرب و غىن ىف شعر : ومجيل رأيه، وقال يا غالم
  : أليب العتاهية، بلحن صنعه فيه

  تسعى عليها الصبا و الحرجف الشمل  قبورهم من بعد عزتهم أضحت

 دلكأنهم خشب بالقاع منج  يدفعون هواماً عن وجوههم ال
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إى و اهللا، فغنانيه : أتشتهى أن تسمع ثانية؟ قلت: فشربت الرطل، مث قمت ودعوت له، فأجلسىن و قال
امحل إىل إسحاق الساعة، ثالمثائة ألف درهم مث قال يا : ثانية، وثالثة، وصاح ببعض خدمه، و قال

صرف إىل أهلك إسحاق قد مسعت ثالثة أصوات وشربت ثالثة ارطال واخذت ثالمثائة ألف درهم، فان
جاءين الزبري بن دمحان يوماً : وحدث إسحاق بن إبراهيم قال. مسروراً، وليسروا معك، فانصرفت باملال

أنت تعرف : إن الفضل بن الربيع أمرين أن أبكر إليه لنصطبح، فقلت له: إىل أين؟ فقال: مسلماً، فقلت له
  : أن صبوح الفضل غبوق غريه، فأقم عندى نشرب، قلت له

 مع الالهين يوماً ونطرب ونله  يا أبا العوام ويحك نشرب أقم

  فخذه بشكر واترك الفضل يغضب  ما رأيت اليوم قد بان خيره إذا

فأقام عندى وسررنا يوماً، مث صار إىل الفضل، فسأله عن سبب تأخره عنه، فحدثه احلديث، وأنشده : قال
ال يدخلين، واليستأذن يل عليه، وال يوصل يل الشعر، فعتب علي، وحول وجه عين، وأمر عوناُ حاجبه أ

  : وكتبت ا إىل الفضل: رقعة إليه، فقلت

  مقامي وإغبابي الرواح إلى الفضل  أناس شامتون و قد رأوا يقول

 فأصبح منه اليوم منصرم الحبل  كان هذا خص بالفضل مرة لقد

    

 نفسى بالمالمة والعذل لقطعت  ولو كان لي فى ذاك ذنب علمته

أعجب من ذنبه وأشد، أنه اليرى من نفسه ذنباً : و توصلت حىت عرضت األبيات عليه، فلما قرأها قال
  : الأرى أمره يصلحه إال حاجبه عون، فقلت لعون: بذلك الفعل، فقلت ىف نفسى

 لي إذا كان كون أنت  عون يا عون ليس مثلك عون

 يرضيك أو برذون غالم  لك عندى واهللا رضى الفضل

  : اكتب رقعة وقل شعراً ألعرضه لك عليه، فقلت: لفقا

  وما لم يعد عنى رضاك كما كانا  على الراح مادمت غضباتاً حرام

 عند اإلساءة إحسانا تعودنى  فإنى قد أسأت ولم تزل فأحسن

غالم يرضيك : وحيك، وإمنا عرض بقوله: فأىن الفضل بالشعرين مجيعاً، فقرأمها وضحك، وقال: قال
قد وعدىن مبا مسعت، فإن شئت أن حترمنيه فأنت أعلم، فأمره أن يرسل إيل، فأتاين : ، فقالبالسوءة

: عتب على جعفر بن حيىي و قال: رسوله، فصرت إليه، فرضي عين، ووفيت لعون، وحدث إسحاق قال
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كه، إذا حجبك عين فن: إىن أتيتك كثرياً، فيحجبىن خادمك نافذ، فقال: إىن ال أراك وال تغشاىن، فقلت
  : فكتبت إليه بعد أيام

  إلى حسن رأيك أشكو أناسا  فداءك من كل سوء جعلت

 أسلم إال اختالسا فلست  بينى وبين السالم يحولون

 زاده ذاك إال شماسا فما  أمرك فى نافذ وأنفذت

د يبكى، فعلتها ياعدو اهللا، فغضب نافذ حىت كا: فأحضرىن ودعا نافذاً، وقرأ األبيات عليه، وقال له: قال
كانت امرأة من بىن : وحدث على بن الصباح قال. وجعفر يضحك ويصفق، مث مل يعد بعدها إىل التعرض

وتكىن عنه ىف شعرها، إذا ذكرته جبمل . كالب يقال هلا زهراء، حتدث إسحاق وتناشده، وكانت متيل إليه
  : فحدثىن إسحاق أا كتبت إليه، وقد غابت عنه: قال

 السقيم ببرء بعد إدناف وجد  أجمجمهبجمل على أنى  وجدى

 وجد مغترب من بين أالف أو  أو وجد ثكلى أصاب الموت واحدها

  : قال فأجبتها

 لها قد أذقت القلب ما خافا وقل  إقر السالم على زهراء إذ ظعنت

 مدامعه سحاً وتو كافا يذري  رثيت لمن خلفت مكتئباً أما

 ك وقد فارقت أالفاعلي وجدى  وجدت على إلف فجمعت به فما

  : أنشدىن إسحاق لنفسه: وحدث حممد بن عبد اهللا اخلزاعى قال

 به كان أحلى عندنا من جنى النحل  اهللا يوم الماوشان ومجلساً سقى

  حجاب أبى نصر وال غضب الفضل  اجتنينا اللهو غضا ولم نبل غداة

 بنا شر شديد من الخبل أطاف  غدونا صحاحاً ثم رحنا كأننا

لو مل أكتبك األبيات، ما سألت عما ال : ما حديث يوم املاوشان؟ فقال: ألته أن يكتبنيها فغفل، فقلتفس
وكان ابن األعراىب يصف إسحاق ويقرظه، ويثين عليه، ويذكر أدبه وحفظه، : قال. يعينك، ومل خيربىن

  : وعلمه وصدقه، ويستحسن قوله

 طويلإن عهدى بالنوم عهد   إلى أن تنام عينى سبيل هل

 يوم وجداً عليه تسيل كل  غاب عني من ال أسمى فعيني

 وكثير ممن تحب القليل  ما قل منك يكثر عندي إن
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تعشقت : وكان إسحاق إذا غىن هذه األبيات، تفيض عيناه ويبكى أحر بكاء، فسئل عن بكائه، فقال
اعتلت عىي، فإذا غنيت هذا جارية فقلت هلا هذه األبيات، مث ملكتها، وكنت مشغوفاً ا، حىت كربت و 

قال إسحاق وأنشدىن بعض . الصوت، ذكرت أيامه املتقدمه، وأنا أبكى على دهرى الذى كنت فيه
  : األعراب لنفسه

  على الغصن ماذا هيجت حين غنت  قاتل اهللا الحمامة غدوة إال

 الوجد ما كانت ضلوعى أجنت من  بصوت أعجمى فهيجت تغنت

 قطرت عينى دماً وأبلت دماً  بابةقطرت عين امرئ من ص فلو

 أرى هذه الحمامة جنت وقلت  سكتت حتى أويت لصوتها فما

 إلى هاتي التي قد تولت بشوق  زفرات لويد من قتلني ولي

 لى بأخرى فى غد قد أظلت فمن  قلت هذي زفرة اليوم قد مضت إذا

 نهلت نفسى سقاماً وعلت بها  منشر الموتى أعنى على التى فيا

    

 العين من سافى التراب لضنت قذى  بخلت حتى لو انى سألتها لقد

 ! كل نفس أعطيت ما تمنت أرى  فقلت ارحال يا صاحبي فيلتني

 ذكرته آخر الليل أنت إذا  لها باهللا ما أم واحد حلفت

  صروف النوى من حيث لم تك ظنت  وجد أعرابية قذفت بها وال

 حصاه آخر الليل حنت وبرد  ذكرت ماء العذيب وطيبه إذا

 أحشائي على ما أجنت أطامن  منى لوعة غير أنني بأكثر

  : وحدث محاد بن إسحاق، ملا خرج أىب إىل البصرة وعاد، أنشدين لنفسه: قال

 تنادوا بأن قد جئ بالسفن حتى  ما كنت أعرف ما فى البين من حزن

 زنأنى قتيل الهم و الح أيقنت  افترقنا على كره لفرقتنا لما

 بعض ما قالت ولم تبن فجمجمت  تودعني و الدموع يغلبها قامت

 يميل نسيم الريح بالغصن كما  مالت على تفدنيي وترشفني

 ليت معرفتي إياك لم تكن يا  ثم قالت وهى باكبة وأعرضت
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: دخلت على األصمعى، فأنشدنه أبياتاً قلتها ونسبتها إىل بعض األعراب، وهى: وحدث إسحاق قال

قال فجعل يعجب ا ويرددها، فقلت له إا بنات . األبيات، وهى متقدمة"  أن تنام عيىن سبيل هل"
والجرم أن أثر احلسد فيك ظاهر وكان إسحاق : فقلت. الجرم، إن أثر التوليد فيها بني: فقال. ليلتها

  :  متامإسحاق واهللا أحق بقول أىب: يقوم على ابن األعراىب ويربه، فكان ابن األعراىب يقول

  نأخذ من ماله ومن أدبه  بأشباحنا إلى ملك يرمى

بعث إىل طلحة بن طاهر، وقد انصرف من وقعة الشراة، وقد : ممن قد قيل فيه وحدث إسحاق قال
  : غىن، فغنيته ىف شعر بعض األعراب: أصابته ضربة ىف وجهه، فقال

 أودية عن إسم واديها وباسم  ألكنى بأجبال عن اجبلها إنى

  أخرى، وتحسب أنى لست أعنيها  ليحسبها الواشون غانية اعمد

 وال فراق نوى فى الدار أنوبها  ودى أن أهاجرها واليغير

 الشوق تنضينى وأنضيها بوارح  ولى منها إذا بعدت وللقلوص

أحسنت واهللا، أعده، فأعدت عليه وهو يشرب، حتة صلى العتمة وأنا أغنيه إياه، فأقبل على خادم : فقال
حتمل معه، فلما خرجت من عنده، تبعىن : مقدار سبعني الف درهم، فقال: كم عندك؟ فقال: له فقال له

مجاعة من الغلمان يسألونىن، فوزعت املال بينهم، فرفع اخلرب إليه فأغضبه، ومل يوجه إىل ثالثاً، فكتبت 
  : إليه

 شيئا لدى من صلتك أبقيت  جودك السماح فما علمنى

 كأن لى قدرة كمقدرتك   سمحت بهلم أبق شيئا مما

 ماتجتبيه فى سنتك عة  تتلف فى اليوم بالهبات وفي السا

 أن ربى يجزي علي هبتك ال  أدرى من أين تنفق لو فلست

اسقوه رطال : فلما كان ىف اليوم الرابع، بعث إىل فصرت إليه، فدخلت فسلمت، ورفع بصره إىل، مث قال
فغنيته إياه، مث " إىن ألكىن بأجبال عن أجبلها" غنىن: شربت ثالثة، مث قالفسقيته، فأمر ىل بآخر، وآخر، ف

أعد الصوت، فأعدته، فلما فهمه وعرف املعىن، : أذن فدنوت، فقال ىل: فقال ىل. أتبعته األبيات الىت قلتها
هم، مثامنائة ألف در: كم قبلك من مال الضياع؟ قال: أحضرين فالنا فأحضره، فقال له: قال اخلادم له

امحلوا املال، مث : جئىن بثمانني مملوما، فأحضروا، فقال: أحضرها الساعة، فجئ بثمانني بدرة فقال: فقال
  .يأبا حممد، خذ املال واملماليك حىت ال حتتاج إىل أحد تعطيه شيئا: قال

لت  جع-أن إسحاق ملا احندر إىل البصرة، كتب إىل على بن هشام القائد، : حدث على بن حيىي املنجم
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 بعث إىل أبو نصر موالك بكتاب منك إيل، يرتفع عن قدري، ويقصر عنه شكري، فلوال ما -فداك 
أعرف من معانيه، لظننت أن الرسول غلط يب فيه، فلما لنا ولك يا أبا عبد اهللا، تدعنا حىت إذا نسينا الدنيا 

ت تريدنا، وال أنت تتركنا وأبغضناها، ورجونا السالمة من شرها، أفسدت قلوبنا وعلقت أنفسنا، فال أن
  : فأما ذكرته من شوقك إىل، فلوال أنك حلفت عليه، لقلت

  شكوى المحب وليس بالمشتاق  من شكا عبثا إاينا شوقه يا

    

 نفسا ساعة بفراقي ماطبت  كنت مشتاقا إلى تريدنى لو

 لى بالعهد والميثاق ووفيت  حفظ الخليل خليله وحفظني

  وشغلت باللذات عن إسحاق  دناقد حدثت أمور بع هيهات

 ما كرهت من العتاب ىف الشعر وغريه، وقلت أبياتا ال أزال أخرج ا إىل - جعلت فداك -قد تركت 
ظهر املربد وأستقبل الشمال، وأتنسم أرواحكم فيها، مث يكون ما اهللا أعلم به، وإن كنت تكرهها، 

  : تركتها إن شاء اهللا

 ليس يبقى للخليل خليل وأن  قد أرى أن الثواء قليل أال

 سفر قد حان منه رحيل كذى  وإن مليت فى العيش حقبة وأنى

 ابن هشام فى الحياة سبيل؟ إلى  فهل لى إلى أن تنظر العين مرة

 النفس منه حاجة وغليل وفى  خفت أن ألقى المنايا بحسرة فقد

 وأن تأتيك عين سالمة، فأنا يوم وأما بعد، فإىن أعلم أنك وإن مل تسأل عن حايل، حتب أن تعلمها،
 ىف صنعة كتاب ظريف مليح، فيه - جعلت فداك -كتبت إليك سامل البدن، مريض القلب، وبعد فأنا 

تسمية القوم، ونسبهم وبالدهم، وأسبام وأزمنتهم، وما اختلفوا فيه من غنائهم، وبعض أحاديثهم، 
قبح اهللا كل دن : ، فإن كان كما قال القائلوأحاديث قيان احلجاز والكوفة، وقد بعثت إليك بنموذج

إن اجلواد عينه فرارة، أعلمتنا، فأمتناه مسرورين : أوله دردي مل نتجشم إمتامه، وإن كان كما قال العرىب
  .حبسن رأيك فيه

وكان إسحاق يألف علياً وأمحد بين هشام، وسائر أهلهم إلفاً شديداً، مث وقعت بينهم نبوة ووحشة ىف أمر 
  . إلينا، فهجاهم هجاء كثرياًمل يقع

أما تستحي أنت وصباح بن : قال يل أمحد بن هشام: فحدث أبو أيوب املديين عن مصعب الزبريي قال
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خافان املنقري، وأنتما شيخان من مشايخ املروءة، والعلم واألدب، أن يذكركما إسحاق ىف شعره، 
  : فيقول

 مصعبا وصباحا فعصينا  قد نهانا مصعب وصباح

  فاسترحنا منهما واستراحا  ما عذال ثم مال عذال

إن كان قد فعل، فما قال إال خرياً، إمنا ذكر أننا يناه عن مخر شرا، أو امرأة عشقها، وقد : فقلت له
  .بقوله: قال مباذا؟ قلت. أشاد بامسك ىف الشعر بأشد من هذا

 عام فى الدنان وعام رهينة  تعشى العيون رقيقة وصافية

  من الليل حتى انجاب كل ظالم  ها الكأس الروية موهناب أدرنا

 العى نحكى أحمد بن هشام من  ذر قرن الشمس حتى كأننا فما

  .إى واهللا قد فعل: أوقد فعل العاض بظر أمه؟ قلت: قال

  : ومن شعر إسحاق عند علو سنه

 الغوانى والمدامة والشرب ووصل  سالم على سير القالص مع الركب

 نظر العينين أو شهوة القلب سوى  لم يبق منه بقيةامرئ  سالم

 لقد كنت ورادا لمشرعه العذب  لئن حلئت عن منهل الصبا لعمرى

 كغصن البانة الناعم الرطب أميس  أغدو بين بردى الهيا ليالى

رأى كان إسحاق يسأىل اهللا أال يبتليه بالقولنج، ملا : وحدث أبو بكر الصوىل، عن إبراهيم الشاهيىن قال
قد أجيبت دعوتك، ولست متوت بالقولنج، : من صعوبته على أبيه، فأرى ىف منامه، كأن قائال يقول له

ولكن متوت بضده، فأصابه ذرب فمات منه ىف شهر رمضان، سنة مخس وثالثني ومائتني، ىف خالفة 
ل امللك، وائه ذهب صدر عظيم من مجا: وقال. املتوكل على اهللا، فبلغ املتوكل نعيه، نعمه وحزن عليه

: فقال. وزينته، مث نعى إليه بعده، أمحد بن عيسى، بن زيد، بن علي، بن احلسني، ابن علي اخلارج عليه

، مقام الفجيعة بإسحاق، - وما كنت آمن وثبته علي -قام الفرح بوفاة أمحد، : مث قال. تكافأت احلاالن
  .واحلمد هللا على ذلك

  : رية، منها قول إدريس بن أىب حفصةورثاه أو داؤه وأصدقاؤه بأشعار كث

 الغيث فبرا أنت فيه مقيم من  سقى اهللا يا ابن الموصلي بوابل

 يبكى عليك كريم بعبرته  فأوحشت الكرام فما بنى ذهبت
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 كنت شيخا بالعراق يتيم وإن  اهللا أشكو فقد إسحاق إننى إلى

  : وقال مصعب بن الزبري يرثى إسحاق

 منها مسبل ثم واكف وينهل  الذوارفأتدرى لمن تبكى العيون 

 لعلم أو صديق يالطف مفيد  امرئ لم يبق فى الناس مثله لفقد

    

 ما ضمت عليه اللفائف فلله  إسحاق إلى اهللا رائحا تجهز

 الناس إال دامع العين كالف من  حمل النعش الولى عشية وما

  إذا نشرت يوم الحساب الصحائف  فى يمنى يديك صحيفة فلقيت

 ضحكا كل من هو واقف ويفتر  تسرك يوم البعث عند قراتها

محيد، ومحاد، وأمحد، وحامد، وإبراهيم، وفضل، ومل يكن : كان إلسحاق من الولد: وحدث الصول قال
ىف ولد إبراهيم من يغىن إال إسحاق، وطياب أخوه، ومات إسحاق، وله من التصانيف الىت توىل هو 

ه الىت غىن فيها، كتاب أخبار عزة امليالء، كتاب أغاىن معبد، كتاب أخبار كتاب أغاني: بنفسه تصنيفها
محاد عجرد، كتاب أخبار حنني احلريى، كتاب أخبار ذى الرمة، كتاب أخبار طويس، كتاب أخبار 

املغنني املكيني، كتاب أخبار سعيد بن مسجح، كتاب أخبار دالل، كتاب أخبار حممد بن عائشة، كتاب 
 كتاب أخبار ابن صاحب الوضوء، كتاب االختيار من األغاىن للواثق، كتاب اللحظ أخبار األجبر،

واالشارات، كتاب الشراب، يروى فيه عن العباس بن معن، وابن اجلصاص، ومحاد بن ميسرة، كتاب 
جواهر الكالم، وكتاب الرقص والزفن، كتاب النغم واإليقاع، كتاب أخبار اهلذليني، كتاب الرسالة إىل 

ن هشام، كتاب قيان احلجاز، كتاب القيان، كتاب النوادر املتخرية، كتاب األخبار والنوادر، على ب
كتاب أخبار حسان، كتاب أخبار األحوص، كتاب أخبار مجيل، كتاب أخبار كثري، كتاب أخبار 

نصيب، كتاب أخبار عقيل بن علفة، كتاب أخبار ابن هرمة وأما كتاب األغاىن الكبري، فقال حممد بن 
قرأت خبط أىب احلسن على بن حممد، بن عبيد، ابن الزبري الكوىف األسدى، حدثىن فضل : إسحاق الندمي

أعطىن : كنت عند إسحاق بن إبراهيم املوصلى، فجاءه رجل فقال له يا أبا حممد: بن حممد اليزيدى قال
يعين بالذى صنفه أميا كتاب؟ الكتاب الذى صنفته، أو الكتاب الذى صنف يل، : كتاب األغاىن، فقال

قال . كتاب أخبار املعنيني واحدا واحدا، ويعىن بالذى صنف له، كتاب األغاىن الكبري، الذى بأيدى الناس
مسعت : أخربين أبو بكر حممد بن خلف وكيع قال: وحدثين أبو الفرج األصبهاين قال: حممد بن إسحاق

 األغاىن الكبري، وال رآه، والدليل على ما ألف أىب هذا الكتاب قط، يعىن كتاب: محاد بن إسحاق يقول
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ذلك، أن أكثر أشعاره املنسوبة، إمنا مجعت ملا ذكر معها من األخبار، وما غىن فيها إىل وقتنا هذا، وأن 
أكثر نسبة املغنني خطأ، والذى ألفه أىب من دواوين غنائهم، يدل على بطالن هذا الكتاب، وإمنا وضعه 

 الرخصة الىت هى أول الكتاب، فإن أىب ألفها، إال أن أخباره كلها من وراق كان ألىب بعد وفاته، سوى
  .هذا مسعته من أىب بكر وكيع، واللفظ يزيد وينقص: وقال ىل أبو الفرج. روايتنا

وأخربىن جحظة أنه يعرف الوراق الذى وضعه، وكان يسمى سندى بن على، وحانوته ىف طاق : قال
وشريك له على وضعه، وهذا الكتاب يعرف ىف القدمي بكتاب الزبل، وكان يورق إلسحاق، فاتفق هو 

الرخصة، هو من : السراة، وهو أحد عشر جزءا، ولكل جزء أول يعرف به، فاجلزء األول من الكتاب
  .تأليف إسحاق، الشك فيه والخلف

ما : وذكر كتاب األغاين إلسحاق، فقال: قرأت ىف كتاب ألف ىف أخبار أىب زيد البلخي، أن أبا زيد قال
وكان إسحاق : رأيت أعجب من املوصلى، مجع علم العرب والعجم ىف كتاب، مث أنشده باالسم قال

أديبا فاضال، متقدما ىف كل شئ، بلغىن أنه دخل على إسحاق ابن إبراهيم، بن مصعب، يعزيه بعبد اهللا بن 
  : طاهر، فقال

 لكن به أصيب األنام اهللا  تصب أيها األمير بعبد لم

  أعين المسلمين واإلسالم  البكاء عليه فسيكفيكم

ويعرف بالندمي، كذا قال عبد الرمحن بن عيسى " ووالده إبراهيم"إسحاق بن إبراهيم الرببري احملرر 
هو إسحاق بن إبراهيم، بن عبد اهللا، بن الصباح، بن بشر، بن : قال حممد بن إسحاق بن الندمي. الوزير

وكان ول من . ، وكان إبراهيم أبوه أحول، وكان حمررا أيضاسويد، بن األسود، التميمي مث السعدى
هل هو إبراهيم أو : تكلم على رسوم اخلط وقوانينه، وجعله أنواعا رجل يعرف باألحول احملرر، ال أدرى

غريه؟ وكان من صنائع الربامكة، وكان حيرر الكتب النافذة من السلطان إىل ملوك األطراف ىف الطوامري، 
احلرفة والوسخ، ومع ذلك كان مسحا ال يليق على شئ، فلما رتب األقالم، جعل أول وكان ىف اية 
  .األقالم الثقال

    

فمنها قلم الطومار وهو أجلها، يكتب ىف طومارتام بسعفة، ورمبا كتب بقلم، وكانت تنفذ الكتب إىل 
ات، قلم األمانات، قلم قلم الثلثني، قلم السجالت، قلم العهود، قلم املؤامر: امللوك به، ومن األقالم

فلما أنشأ ذو الرياستني الفضل بن سهل، اخترع قلما . الديباج، قلم املدمج، قلم املرصع، قلم التشاجي
قلم الرئاسي الكبري، قلم : وهو أحسن األقالم، ويعرف بالرئاسي، ويتفرع إىل عدة أقالم، فمن ذلك
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يف الثلث، قلم احملقق، قلم املنثور، قلم النصف من الرئاسي، قلم الثلث، قلم صغري النصف، قلم خف
  .الوشي، قلم الرقاع، قلم املكاتبات، قلم غبار احللبة، قلم النرجس، قلم البياض

وألىب على إليه رسالة ذكرا ىف . فأما إسحاق هذا، فإنه كان يعلم املقتدر وأوالده، وهو أستاذ ابن مقلة
  .مانه أحسن خطا منه، وال أعرف بالكتابةويكىن بأىب احلسني، مل ير ىف ز. أخبار أىب على

وإلسحاق كتاب القلم، كتاب حتفة الوامق، رسالة ىف اخلط والكتابة، وأخوه أبو احلسن نظريه، ويسلك 
طريقته، وابنه أبو القاسم، إمساعيل، بن إبراهيم، وابنه أبو حممد القاسم بن إمساعيل، بن إسحاق، ومن 

  . إسحاق، وهؤالء القوم ىف اية حسن اخلط، واملعرفة بالكتابةولده أيضا أبو العباس عبد اهللا بن

  إسحاق بن إبراهيم الفارابي

خال إمساعيل بن محاد اجلوهرى، صاحب كتاب الصحاح ىف اللغة، وأبو إبراهيم هذا، هو صاحب كتاب 
بد الواحد ديوان األدب، املشهور امسه، الذائع ذكره كتب إلينا القاضى األشرف يوسف بن إبراهيم، بن ع

مما أخربكم به، أن أبا إبراهيم : الشيباىن القفطى من بالد اليمن، وكان قد سافر إىل هناك وأقام، قال
إسحاق الفاراىب مصنف كتاب ديوان األدب، ممن ترامى به االغتراب، وطوح به الزمان املنتاب إىل أرض 

روى عنه، وكان أهل زبيد، قد اليمن، وسكن زبيد، وا صنف كتابة ديوان األدب، ومات قبل أن ي
وكانت وفاته فيما يقارب سنة مخسني وأربعمائة، : قال. عزموا على قراءته عليه، فحالت املنية دون ذلك

األول السامل، الثاىن املضاعف، الثالث املثال، وهو ما كان ىف : ووضع كتابه على ستة كتب. واهللا أعلم
هو ما كان ىف وسطه حرف من حروف العلة، واخلامس كتاب أوله واو أو ياء، والرابع ذوات الثالثة، و

ذوات األربعة، وهو ما كان آخره حرف علة، والسادس كتاب اهلمزة، وكل كتاب من هذه الستة أمساء 
وله كتاب بيان اإلعراب، كتاب شرح أدب الكاتب، كتاب . وأفعال، يورد األمساء اوال مث األفعال بعده

: خ أيب نصر، إمساعيل بن محاد اجلوهري، الفارايب النسوي النيسابوري قالقرأت خبط الشي. ديوان األدب

 بفاراب، مث على أيب السري حممد بن إبراهيم األصبهاين بأصبهان، مث - رمحه اهللا -قرأته على إبراهيم 
وكنت قرأت بعضه إىل موضع البالغ، وهو : قال احلاكم. عرضته على القاضي أىب سعيد السريايف ببغداد

قرأته على أيب علي، : ر األمساء على أيب يعقوب يوسف بن حممد، بن إبراهيم الفرعاين الزبرقاين قالآخ
قول اجلوهرى عرضته : قال احلاكم. احلسن بن علي، بن سعد الزاميين، وقرأه أبو علي على أيب إبراهيم

هري، وىف آخر الثلث على القاضي أىب سعد السريايف يريد أنه، فأنكره من كلمات علم عليها خبط اجلو
قرأ على أبو سعد عبد الرمحن بن حممد، بن حممد، بن عزيز، هذا الكتاب من : األخري من نسخة احلاكم

أوله إىل أخره، وصححته له، وكتبه إمساعيل بن محاد اجلوهري، وعلى النسخة أيضا ىف موضع آخر مسعه 
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 أوراقا قرأها احلسن بنفسه علي، وصح مين، ولدي علي واحلسن، من أوله إىل أخره بقراءيت إياه، إال
  .مساعهما، واهللا تعاىل يبارك هلما فيه، ويوفقهما األعمال

وكتب أبومها يعقوب بن أمحد، غرة احملرم سنة مخس ومخسني وأربعمائة، مث قرأه على ولدي احلسن، 
 ىف شهور، سنة قراءة حبث واستقصاء، من أوله إىل آخره، مبا على حواشيه من الفوائد، وشرح األبيات

مسعه مين بلفظي، وصححه عرضاً : ثالث وستني وأربعمائة، وعلى النسخة أيضا قبل ذلك ما صورته
  .بنسخيت، صاحبه أبو يوسف، يعقوب بن أمحد، وفرغ منه ىف ذى العقدة، سنة تسع وعشرين وأربعمائة

 وكون هؤالء فهذا مه وضوحه،: وكتب عبد الرمحن بن حممد بن دوست خبطه، قال مؤلف الكتاب
املذكورين مشهورين، معروفني، ومعرفىت باخلطوط املوجودة على النسخة، كمعرفىت مبا ال أشك فيه، 

  .يبطل ما كتب إلينا القاضي القفطي، من كون هذا الكتاب صنف بزبيد، وأنه مل يسمع على مصنفه

  إسحاق بن أحمد، بن شبيب،

    

ة، بن يزيد، بن سلمة، بن رؤبة، بن خفاتة، بن وائل، بن بن نصر، بن شبيب ابن احلكم، بن أقلذ، بن عقب
هضيم، بن ذيبان الصفار، أبو نصر األديب البخارى، من أهل خبارى، كان أحد أفراد الزمان ىف علم 

العربية، واملعرفة بدقائقها اخلفية، وكان فقيهاً وورد إىل بغداد، وروى ا، ومات بعد سنة مخس 
سنة حدث ببغداد، ذكره السمعاين أبو سعد ىف تاريخ مرو، واحلاكم بن البيع، وأربعمائة، فإنه ىف هذه ال

ورد أبو نصر الصفار : ومن خطه نقلت: قال تاج اإلسالم. ىف تاريخ نيسابور، واخلطيب ىف تاريخ بغداد
خراسان مث خرج إىل العراق واحلجاز، وسكن الطائف، وا توىف، وقربه ا معروف، وله تصانيف ىف 

، وكان حسن الشعر وهو جد الزاهد الصفار إبراهيم بن إمساعيل بن، إسحاق بن أمحد، الذى لقيناه اللغة
وروى عنه أبو على احلسن بن على بن حممد، بن املذهب . ومسع نصر بن أمحد بن إمساعيل الكناىن. مبرو

: ذكر سنة كما تقدموقال احلاكم أبو نصر الفقيه، األديب البخاري الصفار، بعد ما . التميمي البغدادي

قدم علينا حاجا، وما كنت رأيت مثله ببخارى ىف سنة، ىف حفظ األدب والفقه، وقد طلب احلديث ىف 
  : أنشدين لنفسه: أنواع من العلم، وأنشدين لنفسه من الشعر املتني ما يطول شرحه، مث قال

 من هيبة الرحمن فى وجل والقلب  ألعين من زهر الخضراء فى شغل

 من قبلى فى صحن خد ولى شرقت  ن هيبة الرحمن تردعنىلم تك لو

 جسم ولكن صورة الرجل حورى  دمية خلقت كالشمس فى المثل يا

 لكنت من طرب كالشارب الثمل  لو كان صيد الدمى والمرد من عملى
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 لي عن وفاق العقل من حول وليس  من وثاق العقل فى عقل لكننى

 مثلى إذا في اللهو والغزلل فما  يرقبني والعقل يحجبني اهللا

 الورى لهم طرا وديني لي دين  كلفت نفسى عزا في صيانتها

إسحاق بن أمحد، ابن شبيب أبو نصر البخارى، ويعرف بالصدق، قدم : وقال أبو بكر بن على اخلطيب
بغداد ىف سنة مخس وأربعمائة، وحدث ا عن نصر بن أمحد، بن إمساعيل الكناين، صاحب جربيل 

ورأيت أنا : قال املؤلف. قندي، حدثىن عنه احلسن بن على، بن حممد، بن املذهب، واثىن عليه خرياًالسمر
له كتابا ىف النحو عجيبا، مساه كتاب املدخل إىل سيبويه، وذكر فيه املبنيات فقط، يكون حنواً من 

 أقصى مكان، مخسمائة ورقة، ووقفت منع على كالم من تبحر يف هذا الشأن، واشتمل على غوامضه إىل
وله غري ذلك من التصانيف ىف األدب، وكتاب املدخل الصغري ىف النحو، وكتاب الرد على محزة ىف 

  .حدوث التصحيف

  إسحاق بن بشر، بن محمد، ابن عبد اهللا

    

بن سامل أبو حذيفة البخارى، موىل بىن هاشم، ولد ببلخ، واستوطن خبارى، فنسب إليها، وهوة صاحب 
غريه، مات ببخارى سنة ست ومائتني، حدث عن حممد بن إسحاق، بن يسار، وعبد كتاب املبتدأ و

امللك بن جريج، وسعيد بن أىب عروبة، وجوبري بن سعيد، ومقاتل بن سليمان، ومالك بن أنس، وسفيان 
الثوري، وإدريس ابن سنان، وخلق من أئمة أهل العلم أحاديث باطلة، روى عنه مجاعة من اخلراسانني، و 

رو عنه من البغداديني فيما أعلم، سوى إمساعيل بن عيسى العطار، فإنه مسع منه مصنافته، ورواها عنه، مل ي
أن الرشيد بعث إىل أيب حذيفة، فأقدمه بغداد، و كان حيدث يف املسجد : وروى احلسن بن علويه القطان

ه أبو حذيفة، إسحاق كان ببخارى شيخ يقال ل: و قال أمحد بن سيار، بن أيوب. املعروف بابن رعيان
بن بشر القرشى، وكان صنف ىف بدء اخللق كتاباً، وفيه أحاديث ليست هلا أصول، وكان يتعرض فريوى 

من أين أدركت هؤالء؟ وهو يروى : عن قوم ليسوا ممن أدركهم مثله، فإذا سألوه عن آخرين دوم يقول
قدم علينا : اق بن منصور يقولعمن فوقهم و كانت فيه غفلة، مع أنه كان يزن حبفظ، ومسعت إسح

فقلت : قال. ههنا، وكان حيدث عن ابن طاوس، ورجال كبار من التابعني، ممن ماتوا قبل محيد الطويل
. جئتم تسخرون يب، محيد عن أنس جدى مل يلق محيداً: ففزع وقال: كتبت عن محيد الطويل؟ قال: له

. فعلمنا ضعفه، وأنه ال يعلم ما يقول: نة، قالفقلنا له أنت تروى عمن مات قبل محيد بكذا كذا س: قال

حدثىن ابن طاوس، : بلغىن أن أبا حذيفة البخارى قدم مكة، فجعل يقول: وقال أبو رجاء قتيبة بن سعيد
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. سلوه عن مولده، فسألوه، فإذا ابن طاوس مات قبل مولده بسنني: فقيل لسفيان بن عيينة ذلك، فقال

حممد . كل ما تقدم من كتاب اخلطيب: قال املؤلف. مى بالكذبوهو متروك احلديث، ساقط ر: فقال
وله من الكتب كتاب املبدإ مث كتاب الفتوح، كتاب الردة، كتاب اجلمل، كتاب : بن إسحاق الندمي

  .األلوية، كتاب صفني، كتاب حفر زمزم

  إسحاق بن مسلمة بن إسحاق القينى

ناحية باألندلس، وحصوا " رية"ة ىف أخبار أخبارى عامل أندلسى، له كتاب يشتمل على أجزاء كثري
  .ووالا، وحروا، وفقهائها، ذكره أبو حممد بن حزم

  إسحاق بن عمار، يعرف بابن الجصاص

فكان . يكىن أبا يعقوب، من مواىل اليمن، وكان صاحب عيسى بن موسى ىف أول الدولة، ومل يزل معه
إسحاق بن عمار من موايل : قال عيسى بن جعفر: زباىنالناس يقرءون عليه الشعر ىف دار عيسى، قال املر

هو عبد اهللا بن إسحاق، وإسحاق أبوه هو اجلصاص، وقد اختلف ىف والئه أيضاً وقال : اليمن، ويقال
إسحاق بن عمار اجلصاص، أحد من أخذنا عنه الشعر، وكان عاملا به، ومات ىف آخر أيام : الكسائي
ذكر ابن اجلصاص : وقال عبد اهللا بن جعفر. ىف جملس صمت الناسوكان إذا إذا تكلم : قال. املنصور

حدثىن من : ذكر عند أىب فاختلفوا ىف والئه، فقال أيب: الكوىف الرواية، عند أمحد بن سعيد بن سامل، قال
أيها األمري، أنت و اهللا : رآه، وقد دخل إىل عيسى بن موسى، بعد أن خلع وسلم العهد إىل املهدى فقال

  : األحوصكما قال 

 مسنا أو شامتاً غير سائل لما  يك عنا سائالً بشماتة فمن

  صبوراً على عضات تلك التالتل  فما عجمت منا العواجم ماجداً

 به بالخاشع المتضائل ألمت  إذا سر لم يبطر وليس لنكبة

، فتذاكرا كان ابن اجلصاص، وجناد بن واصل قاعدين: وحدث املربد عن عيد اهللا بن صاحل املقرئ قال
  : القبور، فقال ابن اجلصاص متمثالً

 دير هند كيف خطت مقابره إلى  فإن كنت ال تدرين ما الموت فانظرى

  : فقال جناد

 حتف أوجبته مقادره رهائن  ترى عجباً مما قضى اهللا فيهم

  : فرد عليه أعراىب فقال

  ومستأذن ال يرحل الدهر زائره  ترامى أهلها فوق أهلها بيوت
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  .ابن اجلصاص الراوية، موىل لبشر ابن عبد امللك، بن بشر بن مروان: ل ابن الكليبوقا

  إسحاق بن مرار،

كان يعرف بأىب عمرو األحوص، ومرار بكسر امليم ورائني : أبو عمرو الشيباىن الكوىف قال األزهرى
ىن شيبان، فنسب مهملتني خمففتني، وهو موىل وليس من بىن شيبان، وإمنا كان مؤدبا ألوالد ناس من ب

  .إليهم، كما نسب اليزيدي إىل يزيد ابن منصور، حني أدب ولده

    

أبو عمرو الشيباين من الدهاقني : ذكر أن يوسف األصبهاىن قال: وقرأت ىف أماىل أىب إسحاق النجريمي
شيباين، وإمنا قيل له الشيباين، ألنه كان يؤدب ولد هارون الرشيد، الذين كانوا ىف حجر يزيد بن مزيد ال

وأبو عمرو راوية أهل بغداد، واسع العلم باللغة والشعر، ثقة ىف : فنسب إليه قال عبد اهللا بن جعفر
وله كتب كثرية ىف اللغة جياد، مات ىف أيام املأمون، سنة مخس ومائتني، أوست . احلديث، كثري السماع

  .ومائتني، وقدبلغ مائة سنة وعشر سنني

رو، وله مثان عشرة ومائة سنة، وكان يكتب بيده إىل أن مات، وكان مات أبو عم: وقال ابن السكيت
مات أبو : وقال ابن كامل. رمبا استعار مىن الكتب، وأنا إذ ذاك صىب آخذ عنه، وأكتب من كتبه

العتاهية، وأبو عمرو الشيباين، وإبراهيم املغىن، والد إسحاق ىف يوم واحد، سنة ثالث عشرة ومائتني، 
  .ببغداد

وله بنون وبنو بنني يروون عنه كتبه، وأصحاب علماء ثقات، وكان ممن يلزم جملسه، :  درستويهقال ابن
 وحدث احلزنبل، عن عمرو بن أىب عمرو - رضي اهللا عنه -أمحد بن حنبل : ويكتب عنه احلديث

ة وأخرجها ملا مجع أىب أشعار القبائل، كانت نيفا ومثانني قبيلة، فكان كلها عمل منها قبيل: الشيباين قال
: وكان يقول. إىل الناس، كتب مصحفا خبطه، وجعله ىف مسجد الكوفة، حىت كتب نيفا ومثانني مصحفا

: وروى عن أىب عمرو الشيباين أنه قال يوما ألصحابه. تعلموا العلم، فإنه يوطئ الفقراء بسط امللوك

  : المينني أحد أمنية سوء، فإن البالء موكل باملنطق هذا املؤمل قال

  ليت المؤمل لم يخلق له بصر   المؤمل يوم الحيرة النظرشف

  : وهذا جمنون بىن عامر قال. فذهب بصره

فلو كنت أعمى أخبط األرض 
 بالعصا

 ونادتني أجبت المناديا أصم 

  : وقال أبو شبل يهجو أبا عمرو الشيباين. فعمى وصم
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 ألمت بنا يوما ملمات حتى  كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقةً قد

 عطيته إياى ميات أدنى  والمرء قد تخطيه منيته :لتفق

 دراهم زائفات ضربجيات  فكان ما جاد لي ال جاد عن سعة

 صناعته بخل وحاالت لكن  الشعر ويح أبيه من صناعته ما

 رعيثاء مخلوط وصحناة فيه  خل ثقيل فوق عاتقه ودن

 جاحظ العينين نهات كأنه  رأيت أبا عمرو ومشيته فلو

وله من الكتب كتاب اخلتم، كتاب النوادر، كتاب أشعر :  أى اق وقال حممد بن إسحاق الندمي:ات
القبائل، ختمه بابن هرمة، كتاب اخليل، كتاب غريب املصنف، كتاب اللغات، كتاب غريب احلديث، 

  .كتاب النوادر الكبري على ثالث نسخ

كتاب اخلتم فال رواية له، ألن أبا عمرو خبل به وأما : وقال أبو الطيب اللغوى ىف كتاب مراتب النحويني
هو كويف نزل بغداد، وحدث ا عن : على الناس، فلم يقرأه أحد عليه، وذكره أبو بكر اخلطيب فقال

قال . روى عنه ابنه عمرو، وأمحد بن حنبل، وأبو عبيد القاسم بن سالم، وكان ثقة. ركني الشامي
العلم والسماع، عشرة أضعاف ما كان مع أىب عبيدة، ومل يكن وكان مع أىب عمرو الشيباىن من : ثعلب

  .يف أهل البصرة مثل أيب عبيدة، يف السماع والعلم

إن اهللا خلق رجال كان أوسع : ولقد أسرف ثعلب فيما فضل به أبا عمرو، فإنىن ال أقول: قال املؤلف
لى أيب عمرو الشيباين، وبني دخلت ع: وحدث يونس بن حبيب قال. رواية وعلما من أىب عبيدة ىف زمانه

إنه من صدق : هذا علملك؟فتبسم إىل وقال: يديه قمطر فيه أمناء من الكتب يسرية، فقلت له أيها الشيخ
  .كثري

    

كان أبو عمرو نبيالً، وفاضالً، عاملا بكالم العرب، حافظا للغاا، عمل كتاب شعراء : وقال اخلطيب
ع من احلديث مساعا واسعا، وعمر عمرا طويال، حىت أناف على مضر، وربيعة، ومين، إىل ابن هرمة، ومس

التسعني، وهو عند اخلاصة من أهل العلم، والرواية مشهور معروف والذي قصر به عند العامة من أهل 
قرأت خبط أىب منصور األزهري، ىف كتاب نظم اجلمان . العلم أنه كان مستهترا بالنبيذ والشرب له

حدثىن أبوك : حدثىن سعيد بن صبيح قال:  حممد بن أمحد، بن النضر املثىن قالللمنذري، حدثين أبو بكر
كنت عشية اخلميس عند إمساعيل بن محاد، بن أىب حنيفة، وجاء أبو عمرو الشيباين : يعىن النضر، قال

من هذا الشيخ؟ قلت، هذا أبو عمرو الشيباين، صاحب العربية والغريب، وكان قد أتى عليه حنو : فقال ىل
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: ما راح بك؟ الك حاجة؟ قلت: من مخس عشرة سنة ومائة، فالتفتت إليه أسائله عن أيامه وسنه، مث قال

فمىت خلقه؟ قبل أن يتكلم به أو بعد ما تكلم : نعم، قلت: إن القرآن خملوق، قال: نعم بلغين أنك تقول
: قال سعيد. ؤمننيأنت شيخ جدل، هذا قويل، وقول أمري امل: به، فأطرق طويال مث رفع رأسه، وقال

كنت " وإيش" فغدوت يوم اجلمعة على أيب عمرو، وكان جملسه وكنت أقرب منه، فقلت يا أبا عمرو 
أمحد بن أىب غالب، أله عن هذا، فإن هذا يب : من أخربك؟ فقال: تصنع عند إمساعيل بن محاد؟ قال

  .عارف، يعىن املأمون، دعوا هذا ال تتكلموا به

   البغدادي،إسحاق بن نصير الكاتب

مات : أبو يعقوب،كاتب الرسائل بديوان مصر، بعد حممد بن عبد اهللا، ابن عبد كان، قال ابن زوالق
وكان أبو جعفر حممد بن عبد اهللا ابن عبد كان، على : سنة سبع وتسعني ومائتني، قال ابن زوالق

 إىل أن قدم عليه أبو يعقوب، املكاتبات والرسائل، منذ أيام أمحد بن طولون، ومكاتباته وأجوبته موجودة،
: إسحاق بن نضري البغدادي من العراق، والتمس التصرف، فقال له ابن عبد كان، فيماذا تتصرف؟ فقال

خذ هذه وأجب : ىف املكاتبات واألجوبة والترسل، وكان بني يدى أىب جعفر كتب قد وردت، فقال له
أجاب عنها، مث وضع خفه حتت رأسه ونام، عنها، فأخذها ومضى إىل ناحية من الدار، فأجاب عنها، ف

وقام أبو جعفر إىل احلجرة الىت له، فاجتاز به والكتب بني يديه، فأخذها وقرأها، فلما تأملها جعل بروح 
عمن أخذت الكتبة وأجرى عليه أربعني دينارا ىف كل شهر، فلم : إسحاق بن نضري حىت انتبه، فقال له
الزم : جعفر، وانفرد باألمر على بن أمحد املاذرائي، فقال إلسحاقيزل مع أىب جعفر إىل أن توىف أبو 

مرتلك، فانصرف، فوردت كتب فأجاب عنها على بن أمحد، ودخل على أىب اجليش، مخارويه بن أمحد، 
ما هذه األلفاظ الىت كانت خترج مىن وعىن فمضى على بن أمحد، : بن طولون، فعرضها عليه، فقال له

هاتوا إسحاق ابن نضري، : أبو اجليش اجلواب وال استجاده، فخرج على بن أمحد وقالوعاد إليه، فما أراد 
نعم : أجب عن هذه، فأجاب، ودخل على بن أمحد على أىب اجليش، فقرأ األجوبة، فقال: فجئ به، فقال

كاتب كان مع أىب جعفر، فاعتزل، وأحضرته الساعة، فقال : ؟ فقال له"أيش اخلرب" هذا الذى أعرف
اجعلها أربعمائة ىف : " أربعون ديناراً، فقال لعلي بن أمحد: كم رزقك؟ فقال:  فأحضره فقالهاته،
  .، إجعلها له أربعمائة ىف الشهر"السنة

ال تفارق حضرتى، فبلغ إسحاق حىت صار رزقه ألف دينار ىف كل شهر، فكان : وقال إلسحاق بن نصري
داد إىل ثالثة أنفس، إىل أيب العباس املربد، وإىل أىب جيود بذلك، ويفضل به على الناس، ولقد أرسل إىل بغ
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العباس ثعلب، وإىل وراق كان جيلس عنده دفعة واحدة ثالثة آالف دينار، لكل واحد منهم ألف دينار، 
  .وجرى ذلك على يدي أمحد بن الوليد التاجر، خال القاضي مبصر

  إسحاق بن يحيى، بن شريح الكاتب

كان جيد املعرفة يامر الدواوين واخلراج، : حممد بن إسحاق الندمي وقالأبو احلسني النصراىن، ذكره 
: قال املؤلف. ومناظرة العمال، وله معرفة تامة بالنجوم، ومولده ىف شعبان سنة ثالمثائة، قال وهو حييا

كتاب اخلراج الكبري ىف ألف ورقة، : وله من الكتب: وكان قوله هذا ىف سنة سبع وسبعني وثالمثائة، قال
جزأين، وجعله ستة منازل كتاب اخلراج الذى ىف أيدى الناس مائتا ورقة، كتاب اخلراج صغري حنو مائة 

  .ورقة، كتاب عمل املؤامرات باحلضرة، كتاب حتويل سين الوليد حنو مائة ورقة، كتاب مجل التاريخ

  إسحاق بن موهوب،

    

خو إمساعيل، ومات ىف احلادى عشر من بن أمحد، بن حممد بن اخلضر اجلواليقي يكىن أبا طاهر، وهو أ
مسع أبا القاسم بن احلصني . رجب، سنة مخس وسبعني ومخسمائة، ودفن بباب حرب عند أبيه وأخيه

ىف ربيع األول، : وسألته عن مولده فقال: مسع منه القاضي القرشي قال. وأباه وغريمها، وحدث بالقليل
  .سنة سبع عشرة ومخسمائة

  يداء الرياحيأسعد بن عصمة، أبو الب

أعرايب نزل البصرة، وكان يعلم الصبيان باألجرة وأقام ا أيام عمره، يؤخذ عنه العلم، زوج أم أيب مالك 
  : عمرو بن كركرة، وكان شاعراً، ومن شعره

 بوصفها منطيق وكل  قال فيها البليغ ما قال ذو العي

 كما يقول الصديق جميال  العدو لم يعد أن قال وكذاك

  ن علي، بن أحمد الزوزنيأسعد ب

املعروف بالبارع، أبو القاسم األديب الشاعر، الفاضل الكاتب املترسل، مات فيما ذكره عبد الغافر يف 
البارع من أهل : قرأت خبط تاج اإلسالم. السياق، يوم عيد األضحى، مسة اثنتني وتسعني وأربعمائة

ه، وكان شاعر عصره، وأوحد دهره زوزن، سكن نيسابور، وورد العراق، وأكرم فضالؤها مورد
خبراسان والعراق، وقد شاع ذكره ىف اآلفاق، وكان على كرب سنه، يسمع احلديث، ويكتب إىل آخر 

عمره، مسع أبا عبد الرمحن ابن حممد الداودى، وأبا جعفر حممد بن إسحاق البحاثي، وروى لنا عنه أبو 
  .وأبو منصور الشحامى وغريمها. الربكات الفرارى
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األديب أبو القاسم، أسعد بن على البارع الزوزين، هو البارع حقا، : كره الباخرزي ىف الدمية وقالوذ
والوافر من الرباعة حظا، وقد اكتسب األدب جبده وكده، وانتهى من الفضل إىل أقصى حده، ولفتين إليه 

ملشيب، وخلعانا برد نسبة اآلداب، ونظمتين وإياه صحبة الكتاب، وهلم جرا إىل اآلن، وقد ارتدينا ا
الشباب ذاك القشيب، وال أكاد أنسى وأنا ىف احلضر، حظى منع ىف السفر، وقد أخذنا بيننا بأطراف 

األحاديث، ورضنا املطايا بأجنحة السري احلثيث، حىت سرنا معا إىل العراق، ونزل هو من فضالئه مبرتلة 
، وحيازته قصبات الرهان، وأنا على ذلك من السواد من األحداق وعنده توقيعام بتربيزه على األقران

الشاهدين، ال أكتم من شهادتى دقا وال جال، بل أعتقد ا صكا وعليها سجال، ومن يكتمها فإنه آمث 
  .قلبه، وعازب لبه

  : أنشدىن الشحامى، أنشدنا البارع لنفسه: قال السمعاىن

 مستشفيا من ريقه مستسقياً  قد أقبل المعشوق فاستقبلته

 ريقه ما ناب عن إبريقه من  ان واإلبريق فى يده ولىنشو

 من دمعى تراب طريقه لرششت  كنت أعلم أنه لى زائر لو

 بطريقه كى يهتدى ببريقه  ولكنت أذكى جمر قلبى فى الدجى

 كأسا من مجاج عقيقه وشربت  وجهى عن مدامة كأسه فزويت

  : وله أيضا

 هسندس رق أو عمام أو  كأن لون الهواء ماء

  أو عطفة النون أو قالمه  شكل الهالل قرط كأن

  : وله أيضا

  على اآلالء والنعم الجسيمة  أال فاشكر لربك كل وقت

 صالح منه غنيمة فيوم  كان الزمان زمان سوء إذا

  : وله أيضا

 وكان لسانه يجرى بالال  بكر حبا فى اهللا ماال أبو

 بالالمن ذخائره  وأعطى  واسى النبى بكل خير لقد

 أعطى اإلله له بالال لما  لو أن البحر ناقضه اعتقادا

  : ومما أورده الباخرزى ىف كتابه البارع
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 تجلى عنه قلب العقرب لما  قمر سبى قلبى بعقرب صدغه

 قلبك عند قلب العقرب لكن  فأجبته ألديك قلبى قال ال

أحدهم البارع اهلروى، وهو : ثالثةالفضالء امللقبون بالبارع ىف خراسان : قرأت ىف بعض الكتب قال
صاحب كتاب طرائف الطرف، وهو دوم يف الفضل مرتبة، والثاين البارع البوشنجي، وهو أوسطهم، 

وكان تلميذ القاضى أىب جعفر البحاثي، وهو : والثالث البارع الزوزين، وهو أفضلهم وأشهرهم، قال
  : الذى يقول فيه البحاثي

 لقد أوجعت سرمى فبله :فقال  ةعلى اليبس البويرع مر عفجت

  ومن أين لى أن أبزق الدرب كله  بزاقى اليفى بجميعه :فقلت

وقال البحاثى . ينبغي أن يكون قد استعمله مبنارة إسكندرية، إذ عفجه ىف شئ كالدرب فأوجعه: قلت أنا
    : فيه أيضا

  زوجة سوء فاجره  ابن العاهرة للبارع

 ةمؤاجر كفؤه  قد زوجوه مؤاجر

  : وقال البارع هذا، خياطب أبا القاسم على بن أىب توار رئيس زوزون

 هان وللمك بخا قدر  على عندها التبر كف

 قد مجها البحر عنبرة  كأنها الخال على ظهرها

  أسعد بن مسعود، بن علي،

ىب، كذا ذكر بن حممد، ابن احلسن العتيب أبو إبراهيم، من ولد عتبة بن غزوان، وهو حفيد أىب النضر العت
هو حممد بن عبد اجلبار، وليس ىف نسب هذا عبد اجلبار كما ترى، وال : السمعاين ىف املذيل، وأبو النضر

أسعد بن مسعود العتيب، مولده : قرأت خبط والذي: قال السمعاين. أدرى ما صوابه، إال أن يكون ابن بنته
هو مصنف كتاب درة التاج، : مية، وقالسنة أربع وأربعمائة، ذكره أبو احلسن البيهقى ىف وشاح الد

وكتاب تاج الرسائل، وكان كاتباً يف الدواوين احملمودية، والسلجوقية، وعاش إىل آخر أيام نظام امللك 
  : وقال ىف االمام على الفنجكردى

 الفضالء والعلماء ياسيد  يا أوحد البلغاء واألدباء

 ياءعليه حقائق األش يملى  يامن كأن عطاردا فى قلبه
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كان من أهل نيسابور، وكان يسكن مدرسة : وذكره أبو سعد، ونقلت من خطه، قال بعد ذكر نسبه
البيهقى، وهو من أوالد املنعمني، شاعر كاتب، تصرف ىف األعمال أيام شبابه، وخرج ىف صحبة عميد 

تاب ولزم خراسان إىل أسفار، وصحب األكابر، وارتفعت به األيام واخنفضت، حىت تأخر عن العمل، و
البيت، وقنع بالكفاف من العيش، واستراح من األمور، وعقد له جملس اإلمالء ىف اجلامع املنيعى، فأملى 

مدة، وكان حيضر عنده املدثون واألئمة ودخل بغداد، ومسع ا من أىب منصور عبد اهللا بن سعيد، بن 
ا النضر العتيب، وروى لنا مجاعة مهدي الكاتب اخلوايف ومسع بنيسابور ومرو، وغري ذلك، ومسع جده أب

  .عنه

شيخ عامل، ثقة : أسعد بن مسعود العتيب: وقرأت خبط أىب جعفر، حممد بن على احلافظ اهلمذاين: قال
تزهد وكان من : أسعد العتىب: دين، كان يثىن عليه أبو صاحل املؤذن احلافظ، وذكره ىف موضع آخر وقال

ربكات الفراوى، عن ابن مسعود، عن عبد القاهر بن طاهر التميمى، أنبأنا أبو ال: قال السمعاىن. الصاحلني
دخلت املسجد اجلامع بالبصرة، فرأيت شيخا يا قد قطع مسافة العمر، فسلمت : حدثىن شيخ فاضل قال

أنشدىن من مقولك، ما يكون يل تذكرة منك، : أجل، فقلت: أتفرس أنك شاعر؟ فقال: عليه، وقلت
  : فقال اكتب

 يشغلنى عن األشعار والهم   شعره عن حالهقالوا تغير

 قل لقلة األحرار والمدح  أما الهجاء فمنه شيء زاخر

أنشدين أبو احلسني، أمحد بن حممد السمناين املصرى، أنشدنا أبو إبراهيم أسعد العتىب : قال السمعاين
  : لنفسه

 لتقاصر اإلحسان متوانيا  قد كنت فيما مر من أزمانى

 معا على اإلخوان متوفرين  هل مودتىخالنى وأ ورأيت

  وعن التصرف قد صرفت عنانى  لما رأونى تائبا فتغيروا

 مجرد صورة اإلنسان إال  وعادتهم فلم أر مثلهم دعهم

 والصابون واألشنان بالطين  يديك من الزمان وأهله واغسل

  أسعد بن المهذب، بن أبي المليح

    

 والكتاب الكرباء املرتلة، ومن تصرف باألعمال، ووىل رياسة الديوان، ممايت أحد الرؤساء األعيان اجللة،
وله أدب بارع، وخاطر وقاد مسارع، وقد صنف يف األدب وعرف، ومات مبدينة حلب ىف الثامن عشر 
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من مجادى األوىل، سنة ست وستمائة، على ما نذكره إن شاء اهللا تعاىل، وأصله من نصارى أسيوط، 
موا مصر، وخدموا وتقدموا، وولوا الواليات، وهو مع ذلك، من أهل بيت ىف بليدة بصعيد مصر، قد

الكتابة عريق، وهو كاملستوىل على الديار املصرية، ليس على يده يد، واملسمون باخلالفة، حمجوبون ليس 
ال هلم غري السكة واخلطبة، وكان إيل مماتى كثري من األعمال، فحدثين الصاحب الكبري، الوزير اجلليل، مج

بلغين :  مبدينة حلب قال- حرس اهللا عاله -الدين األكرم، أبو احلسن علي بن يوسف الشيباين القفطي، 
أن بعض جتار اهلند، قدم إىل مصر، ومعه مسكة مصنوعة من عنرب، قد تنوق فيها وأجيدت، وطيبت 

 ال أنقصها عن :ورصعت باجلواهر، فعرضها على بدر اجلمايل ليبيعها منه، فسامها من صاحبها، فقال
أرىن هذه السمكة، فاراه إياها، : ألف دينار شيئا، فأعيدت إليه، فخرج ا من دار بدر، فقال له أبو املليح

فقال له كم مست فيها؟ فأخذ بيده، وقبض ألف دينار من ماله، وتركها عنده مدة، فاتفق أن شرب أبو 
ملقلى والنار، حىت نقليه حبضرتنا، فجاءه مبقلى قد اشتهيت مسكا، هامت ا: مليح يوما وسكر، وقال لندمائه

حديد وفحم، وتركوه على النار، وجار بتلك السمكة العنرب، فتركها ىف املقلى، فجعلت تتقلى وتفوح 
روائحها، حىت مل يبق مبصر دار، إال ودخلتها تلك الرائحة، وكان بدر اجلماىل جالسا، فشم تلك الرائحة 

أمرهم بفتح خزائنه وتفتيشها، خوفا من حريق قد يكون وقع فيها، فوجدوا وتزايدت، فاستدعى اخلزان، و
: وحيكم، انظروا ما هذا، ففتشوا حىت وقعوا على حقيقة اخلرب، فاستعظم األمر وقال. خزائنه ساملة، فقال

هذا النصراين، الفاعل الصانع، قد أكل أموايل، واستبد بالدنيا دوين، حت أمكنه أن يفعل مثل هذا، 
أستعظم أنا وأنا ملك مصر شرى مسكة من : كه إىل الغداة، فلما دخل إليه وهو مغضب، قال له وحيكوتر

مث ال يقنعك حىت نقليها، وتذهب ىف ساعة ألف دينار !! العنرب، فأتركها استكثارا لثمنها، فتشتريها أنت
ما فعلت هذا إال غرية واهللا : مصرية، ما فعلت هذا، إال وقد نقلت بيت أموايل إليك، وفعلت، فقال له

عليك، وحمبة لك، فإنك اليوم سلطان نصف الدنيا، وهذه السمكة ال يشتريها إال ملك، فخفت أن 
يذهب ا إىل بعض امللوك، وخيربه بأنك استعظمتها ومل تشترها، فأردت أن أعكس األمر، وأعلمه أنك 

 كاتبا نصرانيا من كتابك اشتراها، وأحرقها، ما تركتها إال احتقارا هلا، وأا مل يكن هلا عندك مقدار، وأن
فيشيع بذك ذكرك، ويعظم عند امللوك قدرك، فاستحسن بدر ذلك منه، وأمر له بضعفى مثنها، وزاد ىف 

وكان ممايت مع ذلك كرميا ممدحا، قد مدحه الشعراء، فذكر أبو الصلت يف كتاب الرسالة املصرية . رزقه
النشاع، املعروف بابن مكنسة، كان منقطعا إليه فلما مات ممايت، رثاه له، أن أبا طاهر إمساعيل بن حممد 

  : ابن مكنسة بقصيدة منها

 موت أبي المليح بعد  أرجى من حياتي ماذا
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  من الرجال وال الشحيح  كان بالنكس الدنيى ما

 به دين المسيح غدروا  النصارى بعد ما كفر

 األفضل بن أمري اجليوش، بدر اجلمايل بعد أبيه، دخل إليه ابن وملا ويل. كذا قال، ولعلهم اغتالوه أو قتلوه
. ذهب رجاؤك مبوت أىب املليح، فما الذي جاء بك إلينا، وحرمه ومل يقبل مدحيه: مكنسة مادحا، فقال له

وأما املهذب والده، وكان يلقب باخلطري، فإنه كان كاتب ديوان اجليش مبصر، يف اواخر أيام املصريني، 
م بين أيوب مدة، فقصده الكتاب، وجعلوا له حديثا عند السلطان، فهم به صالح الدين يوسف وأول أيا

بن أيوب، أو أسد الدين شريكوه، وهو يومئذ املستويل على الديار املصرية، فخاف املهذب، فجمع 
سالم أوالده ودخل على السلطان، وأسلموا على يده، فقبلهم وأحسن إليهم، وزاد ىف واليام، وجب اإل

  .ملا قبله

    

كان املهذب أبوه، املعروف باخلطري، مرتبا على : ووجدت على ظهر كتاب من تصانيف ابن ممايت مكتوبا
ديوان اإلقطاعات، وهو على دين النصرانية، فلما علم أسد الدين شريكوه، ىف بدء أمره مبصر أنه نصراين، 

ري، ورفع الذؤابة وشد الزنار، وصرفه عن وأنه يتصرف يف عمله بال غبار، اه وأمره بغيار النصا
الديوان، فبادر هو وأوالده، فأسلموا على يده، فأقره على ديوانه مدة، مث صرفه عنه، فقال فيه ابن 

  : الذروى

 في دين أحمد لرغبة  يسلم الشيخ الخطير لم

  يبقى له الديوان سرمد  ظن أن محاله بل

  : ووجدت خبط ابن مماتى: قالواآلن قد صرفوه عنه فدينه فالعود أمحد 

  الدهر أن العود أحمد  صح التمثل فى قديم

  : وملا أمر شريكوه النصارى بلبس الغيار، وأن يعمموا بغري عذبة، قال عمارة اليمين

 فينا سنة المصطفى يحفظ  أسد الدين ومن عدله يا

  فما الذى يوجب كشف القفا  غيارا شد أوساطنا كفى

 الذي يراد -نحويني، وأن أحدهم ينفذ عمره فيه، وال يتجاوز إىل شيء من األدب وجرى معه حديث ال
.  من البالغة، وقول الشعر، ومعرفة األخبار واآلثار، وتصحيح اللغة، وضبط األحاديث-النحو ألجله 

يها هؤالء مثلهم مثل الذي يعمل املوازين، وليس عنده ما يزن فيه، فيأخذها غريهم، فيزن ف: فقال األسعد
أنشدنا . الدر النفيس، واجلوهر الفاخر، والدنانري احلمر، واجلواهر البيض، وهذا عندي من حسن التمثيل
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أنشدين اخلطري أبو سعيد بن ممايت لنفسه، ىف أىب سعيد بن : سعيد بن أىب الكرم، بن هبة اهللا املصرى قال
  .الناس وجها، أعىن ابن النحالأيب اليمن النحال وزير العادل، وكان نصرانيا واسلم، وكان أملح 

  سبحت رب العرش باريه  وشادن لما أتى مقبال

 أن الشهد في فيه أيقنت  رأيت النمل فى خده ومذ

أنشدىن اخلطري أبو سعيد بن ممايت، يف ابن النحال أيضا، وكان : وأنشدنا سعيد بن أىب الكرم املذكور، قال
  : ر الدرب صىب مثله ىف احلسن، يعرف بابن زنبوريسكن ابن النحال ىف أول الدرب، وكان ىف آخ

 مشددة أوساطهم بالزنانير  حوى درب نور الدين كل شمردل

 يا سادتى للزانير وآخره  للشهد والنحل منزل بأوله

أنه كان يوما جالسا ىف انه يف حجرة موسومة بديوان اجليش، من قصر : ومن عجيب ما جرى للخطري
ما : قم من ههنا، فقال هلم: ة حسنة مرمخة منمقة، فجاءه قوم وقالوا لهالسلطان مبصر، وكانت حجر

قد تقدم امللك العادل أبو بكر بن أيوب، بأخذ رخام هذه احلجرة، وأن يعمر به موضعا : اخلرب؟ فقالوا
قد استجيبت فينا دعوة، وما أظنىن أجلس ىف : فقال: آخر، فخرج منكسرا كاسفا، فقيل له يف ذلك

خرب اهللا ديوانه، وما بعد اخلراب إال اليباب، مث . ، أما مسعتم إذا بالغوا ىف الدعاء علينا قالواديوان بعدها
دخل مرتله، أوحم فلم خيرج منه إال ميتا، فلما مات خلفه ابنه األسعد هذا، على ديوان اجليش، وتصدر 

وهو أجل ديوان من دواوين فيه مدة طويلة، مث أضيف إليه يف األيام الصالحية والعزيزية ديوان املال، 
مصر، وتصدر فيه، واختص بصحبة القاضي الفاضل، عبد الرحيم بن علي البيساين، ونفق عليه، وحظى 
عنده، وكرم لديه، فقام بأمره، وأشاع من ذكره، ونبه على فضله، وصنف له عدة تصانيف بامسه، ومل 

لديار املصرية، وكان وزيره، واملدبر يزل على ذلك، إىل أن ملك امللك العادل، أبو بكر ابن أيوب ا
لدولته، الصفي عبيد اهللا بن علي بن شكر، وكان بينه وبني األسعد ذحل قدمي أيام رياسته عليه، ووقعت 
من األسعد إهانة يف حق ابن شكر، فحقدها عليه، إىل أن متكن منه، فلما ورد مصر، أحضر األسعد إليه، 

الدواوين، الىت كانت بامسه قدميا، وبقي على ذلك سنة كاملة، مث وأقبل بكلينه عليه، وفوض إليه مجيع 
عمل له املؤامرات، ووضع عليه احملاالت، وأكثر فيه التأويالت، ومل يلتفت إىل أعذاره وال اعاره طرفا 

العتذاره، فنكبه نكبة قبيحة، ووجه عليه أمواال كثرية، وطالبه ا، فلم يكن له وجه، ألنه كان عفيفا ذا 
ءة، فأحال عليه األجناد، فقصدوه وطالبوه، وأكثروا عليه، وآذوه، واشتكوه إىل ابن شكر، فحكمهم مرو
  .فيه
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علقت ىف املطالبة على باب دارى : مسعت األسعد يقول: فحدثين املؤيد إبراهيم بن يوسف الشيباين قال
 ال وجه يل، قبل يل حتيل، مبصر، على ظهر الطريق يف يوم واحد، إحدى عشرة مرة، فلما قدم رأوا أنىن

أما املال فال وجه له عندي، ولكن إن أطلقت وملكت نفسى، : وجنم هذا املال عليك ىف جنوم، فقلت
استجديت من الناس، وسألت من خيافين ويرجوين، فلعلي أحصل من هذا الوجه، فأما من وجه حاصل، 

لقت وبقيت مديدة إىل أن حل بعض فليس ىل بعد ما أخذمتوه مين درهم واحد، فنجم املال على، وأط
جنوم املال على، فاختفيت واستترت، وقصدت القرافة، وأخفيت نفسى ىف مقربة املاذرائيني، وأقمت ا 

مدة عام كامل، وضاق األمر على، فهربت قاصدا للشام على اجتهاد من األستاذ، فلحقىن ىف بعض 
: ، وإذا هو من الصفى بن شكر، يذكر فيهالطريق فارس جمد، فسلم على، وسلم إىل مكتوبا ففضضته

الحتسب أن اختفاءك عىن، كان حبيث ال أدرى أين أنت؟ وال أين مكانك؟ فاعلم أن أخبارك كانت 
تأتيىن يوما يوما، وأنك كنت ىف قبور املاذرائيني بالقرافة، منذ يوم كذا، وأنىن اجتزت هناك، واطلعت 

خربك، ولو أردت ردك لفعلت، ولو علمت أنك قد بقى فرأيتك بعيىن، وأنك ملا خرجت هاربا عرفت 
: لك مال أو حال ملا تركتك، ومل يكن ذنبك عندي مما يبلغ أن أتلف معه نفسك، وإمنا كان مقصودي

أن أدعك تعيش خائفا فقريا، غريا ممججا ىف البالد، فال تظن أنك هربت مين مبكيدة صحت لك علي، 
  . القاصد وعاد، فبقيت مبهوتا إىل أن وصلت إىل حلبوتركين: فاذهب إىل غري دعة اهللا، قال

 ملا ورد إىل حلب، نزل يف داري فأقام عندي - أدام اهللا علوه -فحدثين الصاحب مجال الدين األكرم 
 - رمحه اهللا -مدة، وذلك يف سنة أربع وستمائة، وعرف امللك الظاهر غازي بن صالح الدين، بن أيوب 

 كل يوم دينارا صوريا، وثالثة دنانري أخرى أجرة دار، فكان يصل إليه يف خربه فأكرمه، وأجرى عليه ىف
كل ثالثة أشهر ثالثون دينارا، غري بر وألطاف، ما كان خيليه منها، وأقام عنده على قدم العطلة، إىل سنة 

وله تصانيف . ست وستمائة، كما ذكرنا، ومات فدفن بظاهر حلب، مبقام بقرب قرب أيب بكر اهلروي
ة يقصد ا قصد التأدب، ويف معرض وقائع جترى، ويعرضها على األكابر، مل تكن مفيدة إفادة كثري

علمية، إمنا كانت شبيهة بتصانيف الثعاليب وأضرابه، فمن ذلك كتاب تلقني التفنن يف الفقه، كتاب سر 
لذهب، الشعر، كتاب علم النثر، كتاب الشيء بالشيء يذكر، وعرضه على القاضى، فسماه سالسل ا

ألخذ بعضه بشعب بعض، كتاب ذيب األفعال البن ظريف، كتاب قرقرة الدجاج، يف ألفاظ ابن 
، كتاب لطائف الذخرية البن بسام كتاب مالذ األفكار "قراقوش"احلجاج، كتاب الفاشوش ىف أحكام 

لنجار ومالذ االعتبار، كتاب سرية صالح الدين يوسف بن أيوب، كتاب أخاير الذخائر، كتاب كرم ا
كتاب . يف حفظ اجلار، عمله للملك الظاهر ملا قدم عليه، كتاب ترمجان اجلمان، كتب مذاهب املواهب

باعث اجللد عند حادث الولد، كتاب احلض على الرضى باحلظ، كتاب زواهر السدف وجواهر 
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 الصدف، كتاب قرص العتاب، كتاب درة التاج، كتاب ميسور النقد، كتاب املنتحل، كتاب أعالم

النصر، كتاب خصائص املعرفة ىف املعميات، وكان علم الدين بن احلجاج، شريكه يف ديوان اجليش، 
  : وكان بينهما ما يكون بني املتماثلني يف العمل، فعمل فيه الكتاب املتقدم ذكره، وهجاه بعدة أشعر، منها

 يحيهما أبدا من  حكى نهرين ما في األرض

 دىألفاظه بر وفي  أفعاله ثورى ففى

ركبنا وخرجنا يوما نسري : وكان له نوادر حسنة حادة، منها ما حدثين به الصاحب القاضي األكرم، قال
: بظاهر حلب، فكان خروجنا من أحد أبواا، ودرنا سور البلد مجيعه، مث دخلنا من ذلك الباب، فقال

  .كيف؟ قال من برا برا: اليوم تسيرينا تدليك، قلت

    

ذر، وهو رجل فقيه، اتصل بالسلطان صالح الدين، يوسف بن أيوب بعض وكان السديد بن املن
االتصال، فجعل لنفسه بذلك سوقا، واستجلب مبا ميت به من ذلك، وإن كان باطال رزقا، وكان أعور 
رديئا، قليل الدين بغيضا، وملا أحدث امللك الظاهر غازي، قناة املاء حبلب، وأجراها يف شوارعها ودور 

ىل ابن املنذر النظر يف مصاحلها، ورزق على ذلك رزقا حسنا، حنو ثالمثائة درهم ىف الشهر، الناس، فوض إ
هو اليوم : فسأل عنه األمري فارس الدين، ميمون القصري، واألسعد بن ممايت حاضر، فقال له مسرعا

  .مستخدم على قناة، فأعجب حبسن هذه النادرة احلاضرين

يشبه الزب، فاستربدوا ذلك، وظنوا أنه إمنا ذهب إىل :  املنذر؟ فقالأى شيء يشبه ابن: وقيل لألسعد يوما
هو أقرع أصلع أعور، يسمع بال : كيف؟ قال: مالكم ال تسألوين كيف يشبهه؟ فقالوا: عورة فقط، فقال

وله شعر، من ذلك قوله ىف . أذن، يدخل املداخل الرديئة حبدة واجتهاد، ويرجع منكسرا، فاستحسن ذلك
  : ب، سنة مخس وستمائةالثلج يف رج

 الطريق إلى أن ضل سالكها على  قلت لما رأيت الثلج منبسطا قد

 ألن غياث الدين مالكها إال  ما بيض اهللا وجه األرض في حلب

  : وقال أيضا فيه

 كاألقاحي ساقطا  رأت عينى الثلج لما

 كالصباح أبيضا  وصار ليل الثرى منه

 عقد الوشاح در  ذلك من ذوب حسبت

 من ثغور المالح أو  من حباب الحميا أو
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 ذا من جناح بعد  على داخل النار فما

  : وقال أيضا فيه

 دام القتل واتصل الفتح أيوب  بسيف غياث الدين غازي بن يوسف بن

 سليمان بن داود والصرح :فقلت  في الدست والثلج دونه وشاهدته

  : وقال أيضا فيه

 نفراشاا ويزداد  رأينا الصبح يزدان مذ

 خلف الفراشا من  نوره يطرد وحسبنا

 وفراشا ياسمينا  الثلج علينا نثر

 بالبرد فراشا  ورأى أن يرسل األسهم

 فراشا األرض  فغدا الكافور في عنبرة

  : وقال أيضا فيه

 الياسمينا خلته  رأت عينى الثلج لما

 اآلس مينا أصبح  من عجب منه وقلت

 ثمينالآل ح  وخلته من ثغور المال

 إال ثمينا قط  أرادوا من الدر فما

  : وقال أيضا فيه

  أضحت به األرض سما  رأيت الثلج قد لما

 جهنما وأذكرت  الصبا الصبا وأنسب

 تعاظم الخوف فما  فما فتحت من خفت

 فإنما ناقص  نما صبرى وهو فإن

  : وقال أيضا فيه

 الوهاد والقنن غطى  رأيت الثلج قد لما

  هل نمطر السما اللبن؟  ل حلبيأه سألت

  : نقل من خطه ومن شعره أيضا
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 يريك الحسن في قسماته قسم  ذاك الوجه بل وحياته وحياء

 بالمرجو من حسناته ألفوز  ألرابطن على الغرام بثغره

 بالمرهفات على من لحظاته  عواذلي في حبه وأجاهدن

 اتهليس يجوز أخذ زك فلذاك  قد صيغ من ذهب وقلد جوهرا

  : وله أيضا

 ويحلف لي أال يصد ويحنث  أال يخون وينكث يعاهدني

 وأني عن مكانك أبحث بقلبي  ومن أعجب األشياء أنك ساكن

 به عجبا وطرف مؤنث يتيه  يا هللا طرف مذكر وللحسن

  : ومنه أيضا

  أجر لمن تهجر أجر الشهيد  سالب الظبية لحظا وجيد يا

 اللحظ فقيد الفقيد مبأسه  متى رأى طرفك قتل امرئ

  : ولد دوييت

  حاشاك إلى السواك يحتاج سواك  غصن، أراك حامال عود أراك يا

 تم وفاك بست خديك وفاك لو  أنهاك عن محبيك نهاك: ي قل

بعض أهل األدب، وذكر أما للعماد " الدوييت"كذا وجدت له يف اشعارجمموعة، وأنشدين هذين
ومن . به، ألما يف غاية اجلودة، وابن ممايت، يف طبقة شعره احنطاط جدااألصبهاىن الكاتب، ومها به أش

    : شعره أيضا

 هوانا أال تذوق هوانا إذ  نهانا عن الغرام نهانا قد

 فيستمر عنانا بدءا  الحبيب خيفة أن يهجر وهجرنا

 أدرناه بيننا دستكانا قد  وتركنا للورى فكأنا

 كما ترى برضانا فافترقنا  من وحشة بفراق وأنسنا

 من ضحكه لبكانا فأنفنا  وسمعنا من العذول كالما

 من لحظة ورمانا سهما  خير يكون في حب من فوق أى

 صدوده وجفانا ألبدى  نحن لو لم نكن هجرناه من قبل
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 بإعالمها بنا وأسانا  شيمة في المالح قد أحسن الدهر

 االشباب عنه ثنان ظالم  المشيب يظهر ما كان وصباح

 معدودة من خطانا وخطانا  مشينا إلى الصبابة إال ما

 مطلعات من الحباب جمانا  فأدرها معسجدات كؤوسا

  أسلم بن سهل، بن أسلم،

بن زياد، ابن حبيب الرزاز، أبو احلسن املعروف بنحشل الواسطى، منسوب إىل حملة الرزازين، احمللة 
أبو حممد وهب بن : ام يصلح للتصحيح، وجده ألمهللسفلي بواسط، ومسجده هناك وداره، وهو ثقة، إم

مجع حنشل تاريخ واسط، وضبط أمساء أهلها، ورتب طبقام، وكان ال مزيد عليه . وهبان: بقية، ويقال
حدث عنه بتارخيه أبو بكر، . مات يف سنة مثان ومثانني ومائتني، قبلها أو بعدها بقليل. يف احلفظ واإلتقان

ن املعدل، وكان يضاهيه ىف احلفظ واإلتقان، وشركه يف أكثر شيوخه، ومات حممد بن عثمان، بن مسعا
  .ذكر ذلك كله السلفي احلافظ، يف السؤاالت الىت سأهلا مخيسا احلوزي. قبل الثالثني وثالمثائة

  إسماعيل بن أحمد، بن عبد اهللا،

 أحد املسلمني، واحلرية حملة احلريي أبو عبد اهللا الضرير املفسر، املقرئ الواعظ، الفقيه احملدث الزاهد،
بنيسابور هى اآلن خراب، مات فيما ذكره عبد الغافر بن إمساعيل بعد الثالثني وأربعمائة، ومولده سنة 

وله التصانيف املشهورة ىف علوم القرآن والقراءات، واحلديث والوعظ، : قال. إحدى عشرة وثالمثائة
  .ع منه ببغداد، وقد روى عن زاهر السرخسيمس. مسع صحيح البخارى من أىب اهليثم. والتذكري

  إسماعيل بن إسحق، بن إسماعيل،

مات فيما . بن محاد، بن زيد، بن درهم،أبو إسحق األزدى، موىل آل حرير بن حازم، من أهل البصرة
حدثىن بو : قال التنوخى. سنة اثنتني ومثانني ومائتني، ومولده سنة مائتني، مات فجاءة: ذكره اخلطيب

ألصبهاىن، أن القاضى إمساعيل، لبس سواده ليخرج إىل اجلامع فيحكم، ولبس أحد خفيه، وأراد الفرج ا
مسع حممد بن عبد اهللا األنصاري، ومسدد بن . وهو قاض على جانىب بغداد مجيعا. أن يلبس اآلخر، فمات

 متقنا، روى عنه موسى بن هارون احلافظ، وكان فاضال، عاملا،. مسرهد، وعلي بن املديين، وغريهم
فقيها، على مذهب مالك ابن أنس، شرح مذهبه وخلصه، واحتج له، وصنف املسند، وكتبا عدة ىف علوم 

القرآن، ومجع كتاب حديث مالك، وكتاب حيىي بن سعيد األنصارى، وكتاب أيوب السختياىن، 
ال طلحة بن حممد، ق: واستوطن بغداد قدميا، ووىل القضاء ا، ومل يزل يتقلده إىل حني وفاته قال اخلطيب

إمساعيل بن إسحاق منشؤه البصرة، وأخذ الفقه على مذهب مالك، عن أمحد بن : بن جعفر الشاهد
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املعدل، وتقدم ىف هذا املذهب، حىت صار علما فيه، ونشر من مذهب مالك وفضله، ما مل يكن بالعراق 
ألهل هذا املذهب مثاال يف وقت من األوقات، وصنف من االحتجاج ملذهب مالك والشرح له، ما صار 

حيتذونه، وطريقا يسلكونه، وانضاف إىل ذلك علمه بالقرآن، فإنه صنف يف القرآن كتبا تتجاوز كثريا من 
فمنها كتاب ىف أحكام القرآن، وهو كتاب مل يسبقه أحد من أصحابه إىل مثله، . الكتب املصنفة فيه

 وكتاب يف معاين القرآن، وهذان الكتابات وكتاب يف القراءات، وهو كتاب جليل القدر، عظيم اخلطر،
  .يشهدان بفضله فيهما، وأنه واحد زمانه، ومن انتهى إليه العلم يف النحو واللغة يف أوانه، وهو نظري املربد

    

القاضي إمساعيل، أعلم : ورأيت أبا بكر بن جماهد يصف هذين الكتابني، ومسعته مرات ال أحصيها يقول
العمر ما صار به واحدا ىف عصره، يف علو اإلسناد، فحمل الناس عنه من مين بالتصريف، وبلغ من 

احلديث احلسن ما مل حيمل أحد عن كثري، وكان الناس يصريون إليه، فيقتبس منه كل فريق علما ال 
يشاركه فيه اآلخر، فمن قوم حيملون احلديث، ومن قومك حيملون علم القرآن، والقراءات، والفقه، إىل 

وسهولة األمر عليه، فيما كان . فأما سداده يف القضاء، وحسن مذهبه فيه.  يطول شرحهغري ذلك مما
يلتبس على غريه، فشئ شهرته تغىن عن ذكره، وكان يف أكثر أوقاته، وبعد فراغه من اخلصوم، متشاغال 

لطان، بالعلم، ألنه اعتمد على مكاتبة أيب عمر، حممد بن يوسف، فكان حيمل عنهأكثر أمره من لقاء الس
  .وينظر ىف كل أمره، وأقبل هو على احلديث والعلم

كان إمساعيل ابن إسحاق نيفا ومخسني سنة على القضاء، ما : قال أبو العباس حممد بن يعقوب األصم
وهذ القول فيه تسامح، وذلك أن والية إمساعيل للقضاء، ما بني : عزل عنها إال سنتني قال اخلطيب

 تبلغ مخسني سنة، وأول ما ويل يف خالفة املتوكل، ملا مات سوار بن عبد اهللا، ابتدائها إىل حني وفاته، مل
جعفر بن عبد الواحد اهلامشى، فأمره املتوكل، : بن سوار، بن عبد اهللا، وكان قاضى القضاة بسر من رأى

لفاء أن يوىل إمساعيل، قضاء اجلانب الشرقى من بغداد، سنة ست وأربعني ومائتني، مل يعزله أحد من اخل
غري املهتدي، فإنه نقم على أخيه محاد بن إسحاق شيئا، فضربه بالسياط، وعزل إمساعيل إىل أن قتل 
املهدي، وويل املعتمد، فأعاده إىل القضاء، فلم يزل على قضاء بغداد باجلانبني إىل أن مات، ومل يقلد 

 بسامرا وحدث اخلطيب قضاء القضاة، ألن القضاة، كان احلسن بن أيب الشوارب، وكان يكون حينئذ
قال املربد ملا توفيت والدة القاضي إمساعيل، رأيت من وجهه ما مل يقدر على ستره، وكان كل : قال

  : يعزيه، وقد كان اليسلو، فسلمت عليه مث أنشدته

 فساء لقد غال نفسا حبيبه  لعمري لئن غال ريب الزمان
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 المصيبة ينسي المصيبة عند  علمى بما في الثواب ولكن

  .فتفهم كالمي واستحسنه، ودعا بدواة وكتبه، مث انبسط، وزالت تلك الكآبة واجلزع

  : أنشدين عمي إمساعيل القاضي: قال إبراهيم بن محاد

 إلى لباب اللباب تخطى  الموت عاليات فمن ثم همم

 إلقدامه على األحباب  الفراق أخو الموت: ولهذا قيل

سحاق، عبدون، ابن صاعد الوزير، وكان نصرانيا، فقام له ورحب ودخل إىل القاضي إمساعيل بن إ: قال
:" قد علمت إنكاركم، وقال اهللا تعاىل: به، فرأى إنكار الشهود ومن حضره، فلما خرج قال هلم

وهذا الرجل يقضى حوائج " الينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم ىف الدين، ومل خيرجوكم من دياركم
  . وبني خليفتنا، وهذا من الرب، فسكتت اجلماعةاملسلمني، وهو سفري بيننا

كنت عند إمساعيل بن إسحاق : قال. قرأت خبط أيب سعيد بإسناد له، رفعه إىل أىب العباس ابن اهلادي
: القاضي يف مرتله، فخرج يريد صالة العصر، ويدي يف يده، فمر ابن الربى، وكان غالما مجيال، فنظر إليه

   :فقال وهو ميشى إىل املسجد

 يعلق بالكبير كبير والعيب  الحياء وأننى مشهور لوال

  ولكان منزلها هو المهجور  منزلها التى تحتله لحللت

. وانتهى إىل مسجد على باب داره فقال، اهللا أكرب، اهللا أكرب، مث مر يف أذانه، والشعر إلبراهيم بن املهدى

افتتحت األذان بقول الشعر، فقال دعوىن، : وحكى أبو حيان هذه احلكاية كما مر، وزاد فيها، فقيل له
فهل قلت شيئا آخر فيه؟ : قيل له. فواهللا لو نظر أمري املؤمنني إىل ما نظرت إليه، لشغله عن تدبري ملكه

  : حىت فرغت منها، وهي" احلمد "نعم، أبيات عبثت يب وأنا يف احملراب، فما استتممت قراءة : قال

 ة لعاشقهووجهه نزه  ترجمان منطقه ألحاظه

 يمر عيب على طرائقه  هذبه الظرف والكمال فما

 إال سبحان خالقه تسمع  كثرت قالة العباد فما قد

    

ملا مات إمساعيل بن إسحاق، بقيت بغداد ثالثة أشهر بغري قاض، : ومن كتاب القضاة البن مسكة قال
ثة قضاة، أبا حازم، وعلي بن أيب حىت ضج الناس، ورفع إىل املعتضد، فاختار عبيد اهللا بن سليمان، ثال

الشوارب، ويوسف، وهو ابن عم إمساعيل بن إسحاق، فويل أبا حازم الكرخ، وابن أيب الشوارب مدينة 
  .املنصور، ويوسف اجلانب الشرقي



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  418  

إذا أصبح : ما تقول يف النبيذ؟ فقال أيها األمري: وأخربىن الثقة أن إمساعيل دخل على املوفق، فقال له: قال
  .يقال هو خممور، قال فهو كامسه: ان ويف رأسه شيء منه، يقال له ماذا؟ فقال املوفقاإلنس

عرض القاضي إمساعيل على عبيد اهللا بن : مسعت أىب حيكى عن أيب عمر القاضي قال: وحدث احملسن قال
إن أمكن الوزير أن يوقع، وقع : سليمان، وزير تامعتضد رقعة يف حوائج الناس، مث عرض أخرى وقال

إن أمكن، وإن " كم تقول: يا أبا إسحاق: وعرض أخرى، وقال شيئا من هذا اجلنس، فقال عبيد اهللا
إنه جيلس هذا الس أحد، مث يتعذر عليه شيء على وجه األرض من : ؟ من قال لك"جاز، وإن سهل

بني فاخرجها إمساعيل من كمه، وطرحها : األمور، فقد كذبك، هات رقاعك كلها يف موضع واحد، قال
 فما أصدق ما - رمحه اهللا -يديه، فوقع فيها، فكانت مع ما وقع فيه قبل الكالم وبعده، حنو الستني رقعة 

  .كانت رغبته إىل اهللا عز وجل

  اسماعيل بن الحسن، بن على الغازى

يعرف بالشمس البيهقي، كان : البيهقيأبو القاسم، مشس األئمة، ذكره البيهقي ىف كتاب الوشاح، فقال
ا لفنون اآلداب، حائزا ملفاتيح احلكمة وفصل اخلطاب، أقام وتوطن مبرو، وطريقه يف الفقه مستقيم، جامع

  : واكثر مصنفاته من املناقص سليمات ومن منظومه

 يهيئون من األلقاب أسبابا  كتاب حضرتنا دامت سالمتهم

 من األلقاب أبوابا ويفتحون  من األطماع ألوية وينصبون

 على األقوام ألقابا وينفقون   الكريم بهبما جاد ويبخلون

 كأنهم أكلوا الحلتيت والرابا  في نواديهم بال شبع تجشئوا

  : أخذه من قول اخلوارزمي

  فصار ينفق في األقوام ألقابا  الدراهم في كيسى خليفتنا قل

 كتاب ىف كتاب نقض االصطالم، كتاب مسط الثريا، يف معاىن الغرائب للحديث،: ومن تصانيفه: قال
  .اللغة، كتاب ىف اخلالف ظريف

  إسماعيل بن الحسين، بن محمد، بن الحسين،

    

ابن أمحد، بن حممد ابن عزيز، بن احلسني، بن أيب جعفر، حممد األطروش، بن علي، بن احلسني، بن علي، 
علي، بن أىب بن حممد الديباج، بن جعفر الصادق، بن حممد الباقر، بن علي زين العابدين، بن احلسني، بن 

، كنيته أبو طالب بن أيب حممد، بن أيب أمحد، بن أيب علي، بن أيب احلسني، - رضي اهللا عنهم -طالب 
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بن أيب جعفر، بن أيب الفضل، بن أيب جعفر األطروش، بن أيب احلسني بن أيب عبد اهللا، بن أيب احلسني، بن 
ن أيب حممد العابدين، بن أيب عبد اهللا السبط، أيب جعفر، بن أيب عبد اهللا الصادق، بن أيب جعفر الباقر، ب

بن أيب احلسن أمري املؤمنني، املروزي العلوي، النسابة احلسيين، عزيز الدين حقاً، أول من انتقل من 
أجداده إىل مرو من قوم، أبو علي أمحد بن حممد، بن عزيز، وكان قد انتقل إىل بغداد من املدينة، علي بن 

لى هذا يعرف باحلارص، وابنه احلسني انتقل إىل قوم، مث أقاموا مبرو إىل هذا حممد الديباجي، وكان ع
 أن مولده ليلة األثنني، الثاين والعشرين من مجادى اآلخرة، سنة - أحسن اهللا جزاه -وأخربين . األوان

رأ وق. اثنتني وسبعني ومخسمائة، ورد بغداد يف سنة اثنتني وتسعني ومخسمائة، صحبة احلجاج، ومل حيج
األدب على اإلمام منتخب الدين، أيب فتح حممد ابن سعد، بن حممد، بن أيب الفضل الديباجي، واإلمام 

برهان الدين أيب الفتح، ناصر بن أىب املكارم، عبد السيد بن على املطرزي اخلوارزمي، وأخيه اإلمام جمد 
مد، بن حممد، بن احلسني الطيان الدين أىب الرضا طاهر، وقرأ الفقه على اإلمام فخر الدين حممد ابن حم

: املاهروة احلنفى، وقاضي القضاة، منتخب الدين أيب الفتح حممد بن سليمان، ابن إسحاق الفقيهى قال

 وقرأ احلديث على اإلمام فخر الدين، - رمحه اهللا -وما علمت أنه وىل القضاء مبرو أحسن سرية منه 
ر بن حممد، بن عمر الصائغي السبخي، واإلمام شرف إمساعيل بن حممد، بن يوسف القاشاىن، وأىب بك

الدين، حممد بن مسعود املسعودي، واإلمام فخر الدين، أيب املظفر عبد الرحيم، ابن اإلمام تاج اإلسالم، 
عبد الكرمي بن حممد، بن منصور السمعاين، وعبد الرشيد بن حممد، بن أيب بكر الزرقى املؤدب، 

دين إبراهيم بن على، بن محد املعيين، واإلمام جمد الدين، أىب سعد عبد اهللا وبنيسابور على القاضي ركن ال
بن عمر الصفار، واإلمام نور الدين، فضل اهللا بن أمحد، بن حممد اجلليل التوقاين، وعبد الرحيم بن عبد 

اب بن الرمحن الشعري، وبالري على جمد الدين، حيىي بن الربيع الواسطي، وببغداد عليه، وعلي عبد الوه
كتاب حظرية القدس، حنو : وله من التصانيف. علي، بن سكينة، وغريهم، بشرياز، وهراة، وتستر، ويزد

ستني جملدا، ولعله يزيد فيما بعد، وكتاب بستان الشرف، وهو خمتصر ذلك، يكون عشرين جملدا، كتاب 
 كتاب الفخرى صنفه غنية الطالب، ىف نسب آل أىب طالب جملد، كتاب املوجز ىف النسب، جملد لطيف،

للفخر الرازي، كتاب زبدة الطالبية، جملد لطيف، كتاب خالصة العترة النبوية، يف أنساب املوسوية، 
كتاب أيب الغنائم الدمشقي، كتاب من اتصل عقبه بأىب : كتاب املثلث ىف النسب، شجر عدة كتب منها

 للسيد أيب طالب الزجناين املوسوي، احلسن، حممد بن القاسم التميمى األصفهاين مشجر، وكتاب املعرف
كتاب الطبقات للفقيه زكريا بن أمحد البزاز النيسابوري، كتاب نسب الشافعي خاصة، كتاب وفق 

 اجتمعت به يف مرو، يف سنة أربع عشرة وستمائة، - أدام اهللا فضله -وهذا السيد . األعداد يف النسب
  : فوجدته كما قيل
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  والدهر في ساعة والفضل فى دار  زرته فوجدت الناس في رجل قد

قد طبع من حسن األخالق، ومساحة األعراق، وحسن البشر، وكرم الطبع، وحياء الوجه، وحب الغرباء 
على ما نراه، متفرقا يف خلق كثري، وهو مع ذلك، أعلم الناس يقينا باألنساب، والنحو، واللغة، والشعر، 

لتصدر إلقراء العلوم على اختالفها، ىف مرتل ينتابه الناس على واألصول، والنجوم، وقد تفرد ذا البلد، با
حسب أغراضهم، فمن قارئ للفقه، ومتعلم ىف النحو، ومصحح للغة، وناظر يف النجوم، ومباحث يف 
األصول، وغري ذلك من العلوم، وهو مع سعة علمه متواضع، حسن األخالق، اليرد غريب إال عليه، 

  :  لنفسه- أدام علوه -وأنشدين . واليستفيد مستفيد إال منه

 صار مغلوبا ومسلوبا قد  لمن لبى في حبه قولوا

 هواه واأليمان مكتوبا  وفى صميم القلب مني أرى

 معلوال ومعيوبا جسمي  في عشقه صيرت وصحتي

    

  منهمال في الخد مسكوبا  منهمرا ماؤه ومدمعي

  :  لنفسه- أدام اهللا علوه -وأنشدين 

 التأمل فى ذا المنظر الحسن من  ا ألالء وجنتهيحجبه والعين

 من مقلتى إال على السفن إليه  بل عبرتى منعت لو نظرتى عبرت

 أمده اهللا عند النطق باللسن  تجسمه باإلبتسام وما لوال

 يبن فوه نطقا وهو لم يبن ولم  عرفت عقيقا شفه درر لما

ر الرازي إىل مرو، وكان من جاللة القدر، وعظم ورد الفخ: ، قال- رمحه اهللا -حدثىن عزيز الدين، 
الذكر، وضخامة اهليبة، حبيث ال يراجع ىف كالمه، وال يتنفس أحد بني يديه إلعظامه، على ما هو 

أحب أن تصنف يل كتابا لطيفا يف : مشهور متعارف، فدخلت إليه، وترددت للقراءة عليه، فقال يل يوما
: أتريده مشجرا أم منثورا؟ فقال: فقلت له. ب أن أكون جاهال بهأنساب الطالبيني ألنظر فيه، فال أح

السمع والطاعة، ومضيت وصنفت له الكتاب، : املشجر الينضبط باحلفظ، وأنا أريد شيئا أحفظه، فقلت
الذى مسيته بالفخري، ومحلته وجئته به، فلما وقف عليه، نزل عن طراحته، فأعظمت ذلك وخدمته، 

 من هيبته ما مل - علم اهللا -اجلس حبيث أقول لك، فتداخلين : زعق علي وقالفانتهرين رة مزعجة، و
أمتالك، غال أن جلست حيث أمرىن، مث أخذ يقرأ على ذلك الكتاب، وهو جالس بني يدي، ويستفهمين 
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اجلس اآلن حيث شئت، فإن هذا علم أنت : عما يستغلق عليه، إىل أن أاه قراءة، فلما فرغ منه قال
ه، وأناأستفيد منك، وأتتلمذ لك، وليس من األدب أن جيلس التلميذ إال بني يدى األستاذ، أستاذي في

فقمت من مقامى، وجلس هو يف منصبه، مث أخذت أقرأ عليه، وأنا جالس حبيث كان أوال، وهذا لعمري 
  .من حسن األدب حسن، وال سيما من مثل ذلك الرجل العظيم املرتبة

   عليإسماعيل الضرير النحوى، أبو

أن رجال سأل إمساعيل الضرير النحوى، عن أيب القاسم، علي بن أمحد، : ال أعرف من أمره إال ما ذكر
ابن الفرج، بن احلسني، بن املسلمة، امللقب برئيس الرؤساء، وزير القائم، كيف ترى رئيس الرؤساء يف 

ما أرى مفتوح : يل فقاليتكلم فيه بكالم أهل الصنعة، وسئل رئيس الرؤساء عن إمساع: النحو؟ فقال
  ! القلب ىف النحو، إال هذا املغمض العينني

  إسماعيل بن حماد الجوهري،

أبو نصر الفارايب ابن أخت أىب إسحاق الفاراىب، صاحب ديوان األدب، وكان اجلوهرى هذا من أعاجيب 
األدب، وخطه الزمان ذكاء وفطنة وعلما، وأصله من بالد الترك من فاراب، وهو إمام يف علم اللغة و

يضرب به املثل يف اجلودة، ال يكاد يفرق بينه وبني خط أيب عبد اهللا بن مقلة، وهو مع ذلك من فرسان 
دخل العراق فقرأ علم العربية على شيخى زمانه، ونور . الكالم يف األصول، وكان يؤثر السفر على ساق

رض احلجاز، وشافه باللغة العرب العاربة، وسافر إىل أ. عني أوانه، أيب علي الفارسي، وأيب سعيد السريايف
وقد ذكر هو ذلك يف مقدمة كتاب الصحاح من تصنيفه، وطوف بالد ربيعة ومضر، وأجهد نفسه ىف 

الطلب، وملا قضى وطره من الطواف، عاد راجعا إىل خراسان، وتطرق الدامغان، فأنزله أبو على احلسني 
ء عنده، وأخذ عنه، ومسع منه، مث سرحه إىل نيسابور، فلم بن على، وهو من أعيان الكتاب، وأفراد الفضال

يزل مقيما ا على التدريس، والتأليف، وتعليم اخلط، وكتابة املصاحف، والدفاتر، حىت مضى لسبيله عن 
هو صاحب صحاح اللغة، مل يتأخر فيها عن شرط أقرانه، : آثار مجيلة وذكره أبو احلسني الباخرزي فقال

أنشدىن الشيخ أبو إسحاق صاحل :  أبناء زمانه، أنشدىن األديب، يعقوب بن أمحد قالوال احندر عن درجة
  :  له- رمحه اهللا -الوراق، تلميذ اجلوهري 

 ترى رونق الزمان أما  ياضائع العمر باألماني

 إلى نهر نشنقان نخرج  بنا يا أخا المالهي فقم

 جنى الجنتين دان حيث  نجتني سرورا لعلنا

 كوثر الجنان بحافتى  صور فيهاوالق كأننا
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 أصواتها األغانى بحسن  والطير فوق الغصون تحكى

 واليم والمثاني كالزير  وأرسل الورق عندليب

 من الدلب واثنتان عشر  حولها أناخت وبركة

 وقت سواه فان فكل  فرصتك اليوم فاغتنمها

    

لورقة، كتاب الصحاح يف اللغة، كتاب كتاب يف العروض جيد بالغ، مساه عروض ا: وله من التصانيف
أحسن تصنيفه، وجود . املقدمة ىف النحو، وهذا الكتاب، هو الذى بأيدى الناس اليوم، وعليه اعتمادهم

تأليفه، وقرب متناوله، وآثر من ترتيبه على من تقدمه، يدل وضعه على قرحية ساملة، ونفس عاملة، فهو 
، وأقرب متناوال من حممل اللغة، فيه يقول الشيخ أبو إمساعيل أحسن من اجلمهرة، وأوقع من ذيب اللغة

  .بن حممد، بن عبدوس النيسابوري

  صنف قبل الصحاح في األدب  كتاب الصحاح أحسن ما هذا

 فى غيره من الكتب فرق  أبوابه وتجمع ما تشمل

ساء قط، ومن له هذا مع تصحيف فيهه يف مواضع عدة، أخذها احملققون، وتتبعها العاملون، ومن ما 
 غلط وأصاب، وأخطأ املرمى وأصاب، كسائر العلماء، الذين تقدموه - رمحه اهللا -احلسىن فقط؟؟ فإنه 

  .وتأخروا عنه، فإين ال أعلم كتابا سلم إىل مؤلفه فيه، ومل يتبعه بالتتبع من يليه

معرفة أئمة األدب وذكر أبو احلسن، علي بن فضال ااشعى يف كتابه، الذى مساه شجرة الذهب، يف 
كان اجلوهري قد صنف كتاب الصحاح، لألستاذ أىب منصور عبد الرحيم بن حممد البيشكى، : فقال

ومسعه منه إىل باب الضاد املعجمة، واعترى اجلوهرى وسوسة، فانتقل إىل اجلامع القدمي بنيسابور، فصعد 
ليه، وضم إىل جنبيه مصراعي باب، أيها الناس، إين عملت ىف الدنيا شيئا مل أسبق إ: إىل سطحه وقال

وتأبطهما حببل، وصعد مكانا عاليا من اجلامع، وزعم أنه يطري، فوقع فمات، وبقى الكتاب، مسودة غري 
منقحة، وال مبيضة، فبيضه أبو إسحاق، إبراهيم بن صاحل الوراق، تلميذ اجلوهري بعد موته، فغلط فيه يف 

  : د قول الشعر، فمن ذلكوكان اجلوهرى جيي. عدة مواضع غلطا فاحشا

 الدماغ كثير الفضول قليل  فتى أشقرا أزرقا رأيت

  يزيد بن هند علي ابن البتول  من حمقه دائبا يفضل

وكنت حبلب يف سنة إحدى عشرة وستمائة، يف مرتل القاضي األكرم، والصاحب األعظم، : قال املؤلف
نا أمر اجلوهري، وما وفق له من حسن التصنيف، أيب احلسن علي بن يوسف، بن إبراهيم الشيباين، فتجاري
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فقد حبثت قبلك عن : ومن العجب أين حبثت عن مولده ووفاته، حبثا شافيا، ذلك، فقال يل: مث قلت له
أال أخربك بطريفة؟ إنىن رأيت يف : فلما كان من غد ذلك اليوم، جئته فقال ىل. ذلك، فلم أر خمربا عنه

مات إمساعيل بن محاد اجلوهري، ىف سنة ست ومثانني وثالمثائة، ولعمري : بارحتنا ىف النوم قائال يقول يل
وإن كان املنام مما اليقطع به، وال يعدل عليه، فهذا بال شك زمانه، وفيه كان أوانه، ألن شيخيه أبا علي، 

وقد وأبا سعيد، ماتا قبل هذه املدة بسنني يسرة، مث وجدت نسخة بديوان األدب، خبط اجلوهري بتربيز، 
مث وقفت على نسخة بالصحاح، خبط اجلوهرى بدمشق، عند امللك . كتبها يف سنة ثالث ومثانني وثالمثائة

  .العظيم بن العادل، بن أيوب صاحب دمشق، وقد كتبها يف سنة ست وتسعني وثالمثائة

  : وقد ذكره أبو منصور عبد امللك، بن حممد الثعاليب يف كتاب يتيمة الدهر، وأنشد من شعره

  قطعت حبل الناس بالياس  كان لي بد من الناس ول

 للناس من الناس البد  في العزلة لكنه العز

  : وأنشد له

 في ظل الغمام بنيسابور  وها أنا يونس في بطن حوت

 في ظالم فى ظالم ظالم  والفؤاد ويوم دجن فبيتى

  : وأنشد له

 الهموم وتذهب الغما تنفي  المدامة شاربوها أنها زعم

 السرور بها لهم تما أن  دقوا سرت بعقولهم فتوهمواص

 عادم ذين مغتنما؟ أرأيت  أديانهم وعقولهم سلبتهم

  : ومن شعره

 فكلنا أزهد من كرز  يا صاحب الدعوة التجزعن

  من عزه يجعل في الحرز  فالماء كالعنبر في قومس

 فى حل من الخبز وأنت  ماء بال منة فسقنا

    

وذكر حممود بن أىب املعايل اخلواري، يف كتاب ضالة األديب من الصحاح : قال مؤلف الكتاب
والتهذيب، بعد أن ذكر قصة اجلوهري، كما ذكرها ااشعي، سواء من تصنيفه الكتاب للبيشكي، 

وسألت اإلمام سعيد بن : وقراءة الناس عليه، إىل باب الضاد، وشده مصراعي الباب وطريانه، مث قال
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إن هذا الكتاب : بن حممد امليداىن، عن اخللل الواقع ىف هذا الكتاب، فقال مثل ما ذكرناهاإلمام، أمحد ا
قرئ عليه إىل باب الضاد فحسب، وبقي أكثر الكتاب على سواده، ومل يقدر له تنقيحه، والذيبه، فلهذا 

 فصل النون من أبو قبيلة من مضر، وامسه إلياس بنقطتني حتتها، مث يقول يف: يقول يف باب السني، قيس
ومن زعم أنه مسع عن : االناس بالنون اسم قيس عيالن، فاألول سهو والثاين صحيح، مث قال: هذا الباب

  .اجلوهرى شيئا من الكتاب، زيادة على أول الكتاب إىل باب الضاد، فهو مكذوب عليه

الدنا، واهللا أعلم ورأيت أنا نسخة السماع، وعليها خطه إىل باب الضاد، وهي اآلن موجودة يف ب: قال
: والكتاب خبط مؤلفه عند أىب حممد إمساعيل بن حممد، بن عبدوس النيسابورى، وفيه يقول: قال. حبقيقته

إن تلك النسخة بيعت مبائة : وقال الثعالىب ىف أثناء كتابه، يعىن يتيمة الدهر: وذكر البيتني املتقدمني قال
  .د اهللا يف ذلكدينار نيسابورية، ومحلت إىل جرجان، والعلم عن

هو عبد : وأما البيشكى الذي صنف له الكتاب، فقد ذكره الغافر الفارسي يف السياق، فقال: قال املؤلف
الرحيم بن حممد البيشكي، األستاذ اإلمام أبو منصور، ابن أيب القاسم، األديب الواعظ األصوىل، من 

له املدرسة واألصحاب، واألوقاف . يعأركان أصحاب أيب عبد اهللا، يعىن احلاكم بن عبد اهللا بن الب
. تويف يف مجادى األوىل، سنة ثالث ومخسني وأربعمائة. واألسباب، والتدريس واملناظرة، والنثر والنظم

ووجدت على ظهر كتاب الصحاح، وكان جملدة واحدة كاملة، خبط احلسن بن يعقوب بن أمحد 
تاب من أوله إىل آخره، مبا عليه من حواشيه من قرأ على هذا الك: النيسابوري، اللغوى األديب ماصورته

 -صاحبه الفقيه، الفاضل السديد، احلسني بن مسعود الصرام، : الفوائد، معارضا بنسخىت مصححا إياها

، وهو إجازة يل عن األستاذ أيب منصور عبد الرحيم، ابن حممد البيشكي عن املصنف، -بارك اهللا فيه له 
د يف شهر اهللا األصم، سنة إحدى وسبعني وأربعمائة، فهذا كما تراه وكتبه احلسن بن يعقوب ابن أمح

: ومن كتابه املوسوم بالصحاح. خمالف ملا تقدم، من أن اجلوهري مل يعمل من الكتاب إال أن باب الضاد

البكرة، يتسع ثقبها الذى جيري فيه احملور، مما يأكله احملور، فيعمدون إىل خشيبة فيثقبون : النخيس
مث يلقموا ذلك الثقب املتسع، ويقال لتلك اخلشيبة النخاس، وسألت أعرابيا بنجد من بين متيم وسطها، 

ما هذا؟ وأردت أن أتعرف منه اخلاء : وهو يستقي، وبكرته حنيس، فوضعت أصبعي على النخاس فقلت
مسعنا ذا يف ما : وبكرة حناسها حناس فقال: أليس قال الشاعر: من احلاء، فقال خناس حباء معجمة، فقلت

معرب، وليس يف : ومن كتابه يف باب بقم، وقلت أليب علي الفارسي أعريب هو؟فقال. آبائنا اآلولني
كالمهم اسم على فعل، إال مخسة خضم بن عمرو بن متيم، وبا لفعل مسى، وبقم هلذا الصبغ، وشلم 

س من أن فعل ليس من موضع با لشام، ومها أعجميان، وبذر اسم ماء من با لفعل، فثبت أن فعل لي
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أصول أمسا ئهم، وإمنا خيتص بالفعل، فإذ مسيت به رجال مل ينصرف ىف املعرفة، للتعريف ووزن الفعل، 
  .وينصرف يف النكرة

  إسماعيل بن خلف،

أبو طاهر الصقلى املقرئ صاحب على بن إبراهيم بن سعيد احلويف من حوف مصر، وصنف كتاب 
ار، وصنف ىف القراءات كتاب اإلكتفاء، وكتاب العيون، وأرى أنه إعراب القراءات يف تسع جملدات كب
  كان فيما بعد سنة عشرة ومخسمائة 

  إسماعيل بن عباد، بن العباس،

ابن عباد الوزير امللقب بالصاحب، كايف الكفاة أبو القاسم، من أهل الطالقان، وهي والية بني قزوين 
اسان بلدة تسمى الطالقان غري هذه، خرج منها مجاعة وأر، وهي عدة قرى يقع عليها هذا األسم، وخبر

  : من أهل العلم، هكذا نسبه احملدثون، وقد قال الرستمي شاعره، يهينء بن عباد قال

 تعمى بالكرامة تردف واهللا  يهنى ابن عباد بن عباس بن نجد

  : وقال يف السالمي يهجوه

 عبد اهللا حرها بن  بن عباد بن عباس يا

 دنياك كرها إلى  خرجتتنكر الجبر وأ

    

. كان عباد يلقب األمني، وكان دينا خريا، مقدما يف صناعة الكتابة: قال أبو حيان يف أخالق الوزيرين

وكتب األمني يف ركن الدولة، كما كتب العميد لصاحب خراسان، واالمني كان ينصر مذهب : فقال
كان األمني معلما بقرية : ل لعاجلته، وإن قلتاألشناىن تدينا، وطلبا للزلفى عند ربه، والعميد كان يعم

وكان والده العميد خناال يف سوق احلنطة بقم، والصاحب مع شهرته : من قرى طالقان الديلم، قيل
بالعلوم، وآخذه من كل فن منها بالنصيب الوافر، واحلظ الزائد الظاهر، وما أوتيه من الفصاحة، ووفق 

لوصف، مكتف عن األخبار عنه والرصف، مولده يف ذي القعدة، حلسن السياسة والرجاحة، مستغن عن ا
  .سنة ست ست وعشرين وثالمثائة

ووزر ملؤيد الدولة، أيب منصور بويه، بن ركن الدولة، أيب علي احلسن بن بويه، وأحبه فخر الدولة، مثاين 
رين من صفر، يف الرابع والعش: عشرة سنة، وشهرا واحدا، ومات الصاحب فيما ذكره أبو نعيم احلافظ

وكان أبوه عباد يكىن باحلسن، وكان من أهل العلم والفضل ايضا، مسع أبا . سنة مخس ومثانني وثالمثائة
خليفة الفضل بن اخلباب، وغريه من البغدادين، واألصفهانيني، والرازيني، وصنف كتابا يف أحكام القرآن، 
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اسم بن عباد، وابن مردويه األصفهاىن، ومات روى عنه ابنه الوزير أبو الق. نصر فيه االعتزال وجود فيه
وكل ما ذكرناه من خرب عباد أيب الوزير، . عباد يف السنة اليت مات فيها ألبنه، سنة مخس ومثانني وثالمثائة

وبني عباد وبني احلسن بن . فهو منقول من كتاب املنتظم يف التاريخ، من تصنيف أيب الفرج بن اجلوزي
  .اضي مكاتبات ومراسالت، مذكورة مدونةعبد الرمحن، بن محاد الق

وكان الصاحب يف بدء أمره من صغار الكتاب، خيدم أبا الفضل بن العميد عليا خاصة، فترقت به احلال، 
ومؤيد . إىل أن كتب ملؤيد الدولة، بن ركن الدولة، بن بويه، أخي عضد الدولة، بن ركن الدولة الديلمي

 وحصل له عنده بقدم اخلدمة قدم، وأنس منه مؤيد الدولة كفاية الدولة حينئذ أمري، وأحسن ىف خدمته،
وشهامة، ووىل مؤيد الدولة بالده بالرى وأصبهان، وتلك النواحى، خلع على أىب الفتح بن العميد وزير 

أبيه خلع الوزارة، وأجراه على ما كان ىف أيام أبيه، إىل أن قتل كما ذكرناه يف ترمجته، واستوزر 
 على أموره، وحكمه يف أمواله، ومل يزل على ذلك إىل أن آت مؤيد الدولة، وكان الصاحب، واستوىل

فخر الدولة أخو مؤيد الدولة، قد هرب من أخيه عضد الدولة، والتجأ خبراسان إىل السامانية، وهو 
وقابوس بن ومشكري، يف أخبار يضيق كتابنا عنها، فنفذ الصاحب إليه وأحضره، وملكه البالد، فأقر 

حب على أمره، فأراد الصاحب اختباره، هل يف نفسه عليه شئ، مما كان يف أيام مؤيد الدولة؟ الذي الصا
لك يف هذه الدولة من : أوجب هرب فخر الدولة، فاستعفاه من اخلدمة والوزارة، فقال له فخر الدولة

، ومل يزل على أمره إرث الوزارة، كما لنا من إرث اإلمارة، فسبيل كل واحد منا أن حيتفظ حبقه ومل يعفه
معه، إىل أن مات الصاحب، واألمور تصدر عن أمره، وامللك يدبر برأيه، وكان إذا قال فخر الدولة قوال، 

  .وقال الصاحب قوال، امتثل قول الصاحب، وترك قول فخر الدولة

    

صاحب كان ال: وللصاحب أخبار حسان يف مكارم األخالق، مع رقاعة كانت فيه، ووصفه اإلمتاع فقال
كثري احملفوظ، حاضر اجلواب، فصيح اللسان قد نتف من كل أدب شيئا، وأخذ من كل فن طرفا، 

والغالب عليه كالم املتكلمني املعتزلة، وكتابته مهجنة بطرائقهم، ومناظرم مشوبة بعبارة الكتاب، وهو 
جيم، واملوسيقى، شديد التعصب على أهل احلكمة، والناظرين يف أجزائها، كاهلندسة، والطب، والتن

. واملنطق، والعدد، وليس له من اجلزء اإلالهى خرب والقواىف، ويقول الشعر، وليس بزال، وبديهته غزارة

وأما رويته فخوارة، وطالعه اجلوزاء والشعرى، فقريته منه، ويتشبع مبذهب أيب حنيفة، ومقالة الزيدية، 
.  كلهم جيمعون عنه جلراءته وسالطته واقتداره وبطشتهواليرجع إىل التأله والرقة، والرأفة والرمحة، والناس

" يعطى الكثري القليل" شديد العقاب، طفيف الثواب، طويل العتاب، بذيء اللسان، يعطى كثريا قليال

مغلوب حبرارة الرأس، سريع الغضب، بعيد الفيئة قريب الطرية، حسود حقود، وحسده وقف على أهل 
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ية، أما الكتاب واملتصرفون فيخافون سطوته، وأما املنتجعون فيخافون الفضل، وحقده سار إىل أهل الكفا
وقد قتل خلقا، وأهلك ناسا، ونفى أمة خنوة وبغيا، وجتربا وزهوا ومع هذا خيدعه الصيب، وخيلبه . جفوته
موالنا يتقدم بأن أعار شيئا من : " ألن املدخل عليه واسع، واملأتى إليه سهل، وذلك بأن يقال. الغىب
مه ورسائله، منظومة ومنثورة، فما جبت االرض إليه من فرغانة، ومصر، وتفليس، إال ألستفيد كال

. وفقره آيات فرقان. لكأمنا رسائل موالنا سور قرآن: منه: كالمه، وأفصح به، وأتعلم به البالغة

  .فسبحان من مجع العامل يف واحد. واحتجاجه ىف أثنائها برهان

يلني عند ذلك ويذوب، ويلهى عن كل مهم له، وينسى كل فريضة عليه، وأبرز مجيع قدرته يف شخص، ف
ويتقدم إىل اخلازن، بأن خيرج إليه رسائله، مع الورق والورق، ويسهل اإلذن عليه، والوصول إليه، 

والتمكن من جملسه، فهذا هذا، مث يعمل يف أوقات كالعيد والفضل شعرا، ويدفعه إىل أىب عيسى بن 
 قد حنلتك هذه القصيدة، امدحين ا يف مجلة الشعراء، وكن الثالث من املنشدين، :املنجم، ويقول له

فيفعل ذلك أبو عيسى، وهو بغدادى حمكك قد شاخ على اخلدائع وحتنك، وينشد فيقول له عند مساعه 
شعره ىف نفسه، ووصفه بلسانه، ومدحه من جتبريه، أعد يا أبا عيسى، فإنك واهللا جميد زه يا أبا عيسى، 
قد صفا ذهنك، وجادت قرحيتك وتنقحت قوافيك، ليس هذا من الطراز االول حني أنشدتنا يف العيد 

االس خترج الناس، وب هلم الذكاء، ويزيدهم الفطنة، وحتول الكودن عتيقا، واحملمر جوادا، مث : املاضي
 وغريهم، ألم يعلمون أن اليصرفه عن جملسه إال جبائزة سنية، وعطية هنية، ويغايظ اجلماعة من الشعراء

  .أبا عيسى اليقرض مصراعا، واليزن بيتا، واليذوق عروضا

أبو القاسم الكاتب وابن ثابت، فعمل يف احلال بيتني، وقال إلنسان بني : من يف الدار؟ فقيل له: قال يوما
أنشدما، إذا أذنت هلذين، فادخل بعدمها بساعة، وقل قد قلت بيتني، فإن رمست يل إنشادمها : يديه

وازعم أنك بدهت ما، والجتزع من تأففي بك، والتفزع من تكربى عليك، ودفع البيتني إليه، وأمره 
باخلروج إىل صحن الدار، وأذن للرجلني حىت وصال، فلما جلسا وأنسا، دخل اآلخر على تفيئتهما 

يتان، فإن أذنت قد حضرىن ب: ووقف للخدمة، وأخذ يتلمظ ير أنه يقرض شعرا، مث قال يا موالنا
: أنت إنسان أخرق سخيف، ال تقول شيئا فيه خري، اكفين أمرك وشعرك، قال يا موالنا: أنشدت، قال له

: هي بديهيت، وإن كسرتين ظلمتين، وعلى كل حال فامسع، فإن كانا بارعني، وإال فعاملين مبا حتب، قال

  : أنت حلوح، هات، فأنشد

 نزهة الشامت التجعلني  يا أيها الصاحب تاج العال

 يعزى إلى ثابت ومجبر  بملحد يكنى أبا قاسم
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وكدت أتفقا غيظا، ألين علمت أا من : قاتلك اهللا، لقد أحسنت وأنت مسيء قال يل أبو القاسم: فقال
فعالته املعروفة، وكان ذلك اجلاهل ال يقرض بيتا، مث حدثىن اخلادم احلديث يقضه والذى غلطه يف نفسه، 

اإلعجاب بفضله، واالستبداد برأيه، أنه مل جيبه قط بتخطئة، وال قوبل بتسوئة، ألنه نشأ على ومحله على 
 ما رأينا مثله، من ابن عبد كان مضافا إليه؟ ومن - واهللا دره -أصاب سيدنا، وصدق موالنا، : أن يقال

 السلمي؟ إذا سلكا ابن ثوابة نقيسه عليه؟ ومن إبراهيم بن العباس الصوىل؟ من صريع الغواين؟ من أشجع
طريقهما، قد استدرك موالنا على اخلليل يف العروض، وعلي أىب عمرو بن العالء يف اللغة، وعلي أىب 

يوسف يف القضاء، وعلي اإلسكايف يف الوازنة، وعلي ابن نوخبت يف اآلراء والديانات، وعلي ابن جماهد 
يف املنطق، وعلي الكندى يف اجلدل، وعلي يف القراءات، وعلي ابن جرير ىف التفسري، وعلي أرسططاليس 

ابن سريين يف العبارة، وعلي أىب العيناء يف البديهة، وعلي ابن أىب خالد يف اخلط، وعلي اجلاحظ يف 
احليوان، وعلي سهل بن هارون يف الفقر، وعلي يوحنا يف الطب، وعلي ابن يزيد ىف الفردوس، وعلي 

يف احلفظ، وعلي النجار ىف البدل، وعلي بىن ثوابة يف التقنية، عيسى بن كعب يف الرواية، وعلي الواقدى 
وعلي السري السقطي يف اخلطرات والوساوس، وعلى مزيد يف النوادر، وعلى أىب احلسن العروضي يف 
استخراج املعمي، وعلى بىن برمك يف اجلود، وعلى ذي الرياستني يف التدبري، وعلى سطيح يف الكهانة، 

الد بن سنان يف دعواه، هو واهللا أوىل بقول أيب شريح، أوس بن حجر التميمى، يف وعلى أىب احملياة خ
  : فضالة بن كلدة أىب دليجة

  األلمعى الذى يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا

وال كذى مثرة السبق هلم، : فتراه عند هذا اهلذر وأشباهه، بتلوى ويبتسم، ويطري فرحا به وينقسم، ويقول
قهم، أو نقفوا أثرهم، وهو يف ذلك يتشاجى ويتحايك، ويلوى شدقه، ويبتلع ريقه، ويرد وقصدنا أن نلح

كاآلخذ، ويأخذ كاملتمنع، ويغضب يف عرض الرضا، ويرضى يف لبوس الغضب، ويتهالك ويتمالك، 
ويتفاتك ويتمايل، وحياكي املومسات، وخيرج يف أصحاب السماجات، وهو مع هذا، يظن أنه خاف 

وقد أفسده أيضا ثقة صاحبه به، وتعويله عليه، وقلة مساعه من . الق، وجهابذة اإلخوانعلى نقاد األخ
وهو يف األصل حمدود الجرم بقلة مكان، دالال ونزقا وعجبا، واندراء على الناس، وازدراء "الناصح فيه، 

  : غىن رب غفورآفاته كثرية، وذنوبه مجة، ولكن ال: للصغار والكبار، وجبها للصادر والوارد، وىف اجلملة

 الناس شرهم الفقير رأيت  للغنى أسعى فإني ذريني

  وإن أمسى له حسب وخير  وأهونهم عليهم وأبعدهم
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 وينهره الصغير خليلته  الندى وتزدريه ويقضيه

 فؤاد صاحبه يطير يكاد  وتلقى ذا الغنى وله جالل

 الغني رب غفور ولكن  ذنبه والذنب جم قليل

واهللا لو أن عجوزا بلهاء، أو أمة ورهاء، أقيمت : األمور مع هذه الصفات؟ قلتفكيف يتم له : قال
مل فعلت؟ ومل مل تفعل؟ وهذا باب : مقامه، لكانت األمور على هذا السياج، ألنه قد أمن أن يقال له

 اليتفق ألحد من خدم امللوك، إال جبد سعيد، ولقد نصح صاحبه اهلروي يف أموال تاويه، وأمور من النظر

. جارية رفعت إليه، فقذف بالرقعة إليه، حىت عرف ما فيها، مث قتل الرافع خنقا، هذا وهو يدين بالوعيد

رمبا شرع يف أمر حيكم فيه باخلطاء، فيقلبه جده صوابا، حىت كأنه عن وحي، : وقال يل الثقة من أصحابه
ى موضوع الرأي، وقضية وأسرار اهللا ىف خلقه عند االرتفاع واالحنطاط خفية، ولو جرت األمور عل

العقل، لكان معلما على مصطبة يف شارع، أو يف دار فإنه حيرج اإلنسان بتفيهقه وتشادقه، واستحقاره 
واستكباره، وإعادته وإبدائه، وهذه أشكال تعجب الصبيان، وال تنفرهم عن املعلمني، ويكون فرحهم به 

  .الدراسةسببا للمالزمة، واحلرص على التعلم، واحلفظ والرواية و

    

أنه استدعى : هذا قول صاحب اإلمتاع فيه، ومما وجدت يف بعض الكتب من مكارم األخالق للصاحب
ال تشربه فإنه : يوما شرابا من شراب السكر، فجيء بقدم منه، فلما أراد شربه، قال له بعض خواصه

ال أستجيز ذلك : قالبأن جتربه على من أعطاكه، : وما الشاهد على صحة ذلك؟ قال: مسموم، فقال له
إن التمثيل باحليوان ال جيوز، وأمر بصب ما يف القدح، وقال : قال. فجربه على دجاجة: قال. وال أستحله

والعقوبة . ال تدفع اليقني بالشك: انصرف عىن، وال تدخل دارى بعدها، وأقر رزقه عليه، وقال: للغالم
  .بقطع الرزق نذالة

  : أبو من؟ فأنشد الرجل: فه، فقال له الصاحبودخل إىل الصاحب رجل ال يعر: قال

 ولكن ال تالقي الخالئق كثيرا  وتتفق األسماء فى اللفظ والكنى

  .حنن بالنهار سلطان، وبالليل إخوان: وكان يقول جللسائه. اجلس يأبا القاسم: فقال له

والصاحب يتجاوز : كان مكى املنشد، قدمي الصحبة، فأساء إليه غري مرة: وحدث أبو احلسن النحوي قال
له، فلما كثر ذلك منه، أمر الصاحب حببسه، فحبس يف دار الضرب، وكانت ىف جواره، فاتفق أن 

" فاطلع فرآه ىف سواء اجلحيم:" الصاحب صعد يوما سطح داره، وأشرف على دار الضرب، فناداه مكى

  .مث أمر بإطالقه" اخسئوا فيها والتكلمون :"فضحك الصاحب وقال
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فيذكر : أما خرب أيب حيان مع ابن عباد: خالق الوزيرين ألىب حيان التوحيدى، قال املؤلفومن كتاب أ
فإن أبا حيان، كان قصد ابن عباد إىل الري، فلم يرزق منه، فرجع عنه : ىف أخبار أيب حيان، وأما غريه

، وكانت فضائل ذاما له، وكان أبو حيان جمبوال على الغرام بثلب الكرام، فاجتهد يف الغض من ابن عباد
ابن عباد تأىب إال أن تسوقه إىل املدح، وإيضاح مكارمه، فصار ذمه له مدحا، فمن ذلك أن قال، بعد أن 

فأول ما أذكر من ذلك، ما أدل به على سعة كالمه، وفصاحة : فرغ من االعتذار من التصدى لثلبه، قال
قاعته، وانتكاث مريرته، وضعف لسانه، وقوة جأشه، وشدة منته وإن كان ىف فحواه ما يدل على ر

حوله، وركاكة عقله، واحنالل عقده، ملا رجع من مهذان سنة تسع وستني وثالمثائة، بعد أن فارق حضرة 
عضد الدولة، استقبله من الري وما يليها، واجتمعوا بساوة، وكان قد أعد لكل واحد منهم كالما يلقاه 

أيها : حلسن اهلمذاين، من قرية يقال هلا أسداباذ فقال لهبه عند رؤيته، فأول من دنا منه، القاضي أبو ا
القاضى، ما فارقتك شوقا إليك، وال فارقتين وجدا علي، ولقد مرت يل بعدك جمالس تقتضيك، وختطيك 

وترضيك، ولو شهدتين بني أهلها، وقد علوم بتبياين ولساين، وجديل وبرهاين، ألنشدت قول حسان بن 
  : ثابت يف ابن عباس وهو

 له في كل مجمعة فضال رأيت  ما ابن عباس بدا لك وجهه إذا

 الترى بينها فصال بملتقطات  إذا قال لم يترك مقاال لقائل

  لذي إربة في القول جدا وال هزال  كفى وشفى ما فى النفوس ولم يدع

 ذراها ال دنيا وال وغال فنلت  إلى العلياء من غير خفة سموت

ي قول اآلخروأنشدته فإنه قال فيمن وقف موقفي، وقرف مقريف وتصرف ولذكرت أيضا أيها القاض
  تصريف، وانصرف منصريف، واغترف مغتريف 

 ولم يثن اللسان على هجر لعي  قال لم يترك مقاال ولم يقف إذا

  وينظر في أعطافه نظر الصقر  بالقول اللسان إذا انتحى يصرف

ه إىل، ويكثر حسرته على، ولقد رأى مين ما مل ير قبله ولقد أودعت صدر عضد الدولة، ما يطيل التفاف
مثله، واليرى بعده شكله، واحلمد هللا أوفدين عليه على ما يسر الويل، وأصدرين عنه على ما يسوء العدو، 

كيف احلال والنفس؟ وكيف الس والدرس؟ وكيف العرض واحلرس وكيف الدس : أيها القاضى
 ال خيرج من هذا اهلذيان لتهيجه واحتدامه، وشدة خباله وغلوائه، والعس؟ وكيف الفرس واملرس، وكاد

واهلمذاىن مثل الفأرة بني يدي السنور، وقد تضاءل وقمؤ ال يصعد له نفس إال برتع تذلال وتقلال، هذا 
  .على كربه ىف نفسه
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، ولقد بلغىن أيها الشيخ، سرىن بقاؤك، وساءىن عناؤك: مث نظر إىل الزعفراىن رئيس أصحاب الرأى فقال
عدواؤك، وما خيله إليك خيالؤك، وأرجو أال أعيش حىت يرد عليك غلواؤك، ماكان عندى أنك تقدم 

على ما أقدمت عليه، وتنتهى يف عدوانك ألهل العدل والتوحيد إىل ما انتهت إليه، وىل معك إن شاء اهللا 
" وسيعلم الكفار ملن عقىب الدار. " سيلار له ليل، وليل يتبعه ليل، وثبور يتصل به ويل، وقطر يدفع ومعه

أيها الشيخ، ما أدرى، : ، مث أبصر أبا طاهر احلنفى، فقال"حسبنا اهللا ونعم الوكيل: "فقال له الزعفراىن
أشكوك، أم أشكو إليك، أما شكواى منك، فإنك مل تكاتبىن حبرف، كأمنا مل نتالحظ بطرف، ومل 

ا شكواى إليك، فإىن ذممت الناس بعدك، وذكرت هلم نتحافظ على إلف، ومل نتالق على ظرف، وأم
عهدك، وعرضت بينهم ودك، وقدحت عليهم زندك، ونشرت عليهم غرائب ما عندك، فاشتاقوا إليك 

بتشويقي، واستصفوك بترويقي، وأثنوا بتنميقي وتزويقي، وهكذا عمل األحباب، إذا نأت م الركاب، 
 نار االشتياق، فاحلمد هللا الذى أعاد الشعب ملتئما، والتوت دوم األعناق واظطربت يف صدورهم

والشمل منتظما، والقلوب وادعة، واألهواء جامعة، محدا باملزيد، على عادة السادة مع العبيد، عند كل 
  .قريب وبعيد

أحلم بك : كذب أيها الشيخ: مث التفت إىل ابن القطان القزويين احلنفي، وكان من ظرفاء العلماء، فقال
قظة، وأشتمل عليك دون احلفظة، ألنك قد ملكت مين غاية املكانة واحلظة، واهللا ما أسغت بعدك ىف الي

. ريقا إال على جرض وال سلكت دونك طريقا إال على مضض، وال وجدت للظرف سوقا إال بالعرض

  .سقى اهللا ربعا أنت أشدته برتاهتك، وطبعا أنت أطبته برباعتك، ومغرسا أنت أينعته بنباهتك

أيها القاضي، أيسرك أن أشتاقك وتسلو عين، وأن أسأل عنك وتنسل مين، وأن : ل للعيساباذيوقا
أكاتبك فتتغافل، وأطالبك باجلواب فتتكاسل، وهذا ما ال أحتمله من صاحب خراسان، وال يطمع ىف 
مثله مين ملك بين ساسان، مىت كنت منديال ليد، ومىت نزلت على هذا احلد ألحد، إن انكفأت على 
بالعذر انكفاء، وإال اندرأت عليك بالعذل انذراء، مث ال يكون لك فرار حبال، وال يبقى لك مبكاىن 

أيها الشريف، جعلت حسناتك عندي : استكبار، إال على وبال وخيال، مث طلع أبو طالب العلوي فقال
وحققت سيئات، مث أضفت إليها هنات، ومل تفكر يف ماض وال آت، أضعت العهد، وأخلفت الوعد، 

النحس، وأبطلت السعد، وحلت سرابا للحريان، بعد ما كنت شرابا للحران، وظننت أنك قد شبعت مين 
  : أو ليل كليلي. واعتضت عين، هيهات وأىن مبثلي، أو من يعثر يف ذبلي، أو له ار كنهاري

ال اهللا، سبحان واحد هذا العامل،   وأنت مبا تسمع عامل، ال إله إ جل عائض أنا عائض مين   وإن وهل
أيها الشريف، أين احلق الذي وكدناه أيام كادت الشمس تزول، والزمان علينا يصول، وأنا أقول،   .اهللا
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 ليلة تشبيعك وتوديعك، وأنت متنكر تنكرا يسوء املواىل، - سقى اهللا -وأنت تقول واحلال بيننا حيول، 
 خوفا من ذلك اجلاهل املهني، يعين باجلاهل وأنا متفكر تفكرا يسوء العدو، وحنن متوجهون إىل ورامني،

املهني ذا الكفايتني، حني أخرجه من الري، بعد أن ألب عليه، وكاد أن يأيت على نفسه اخلبيثة، وهو 
  ".حديث له فرش، وما أنا بصدده، مينع من اقتضائه، ولعله يأتى فيما بعد

هللا الذى كفانا شرك، ووقانا عرك وضرك، أيها الشيخ، احلمد : مث نظر إىل أيب حممد كاتب الشروط فقال
وأنآنا فيحك وحرك، دببت الضر إلينا، ومشيت اجلمر علينا، وحنن حنيس لك احليس، وأنت يف خالل 

  .ذلك تقابلنا بالويح والويس، لو ال أنك قرحان، لسقط بك العشاء على سرحان

ن لسانك، واستمررت على اخللوة أيها الشيخ، ألغيت ذكرنا ع: وقال البن أيب خراسان الفقيه الشافعي
بإنسانك، جاريا على نسيانك، مشتهرا بفتيانك وافتتانك، غري عاطف على أخدانك وإخوانك، لو ال أنين 

أرعى قدميا قد أضعته، وأعطيك من رعاييت ما قد منعته، لكان يل ولك حديث، إما طيب وإما خبيث، 
ف، فلحقتك راكبا للمنكر، قد تفيل الرأى، خلفتك حمتسبا، فخلفت مكتسبا، وتركتك آمرا باملعرو

  : وقد قال األول. وختيب الظن، وتكذب األمل

 بالغيب وهو ظنين ومؤتمن  أال رب من تغتشه لك ناصح

    : يا أبا على، كيف أنت؟ وكيف كنت؟ فقال يا موالنا: مث نظر إىل الشادباشى فقال

  كيف لم أكنال كنت إن كنت أدري   الكنت إن كنت أدري كيف كنت وال

أعرب يا ساقط، يا هابط، يا من تذهب إىل احلائط بالغائط، ليس هذا من حتت يدك، وال هو مما : فقال
  : نشأ من عندك، هذا حملمد بن عبد اهللا بن طاهر، وأوله

 بعدك من هم ومن حزن القيت  تسأل عني كيف كنت يوما كتبت

 أدرى كيف لم أكنكنت إن كنت  ال  ال كنت إن كنت أدري كيف كنت وال

وكان ينشد وهو يلوى رقبته وجتحظ حدمته، ويرتى أطراف منكبيه، ويتشفا ويتمايل كأنه لدى يتخبطه 
ال تعود على أبر ىف سراويل، ال ابر إال ابر متضي حتت عنقك فإنك : الشيطان من املس مث قال يا أبا علي

  .إن عولت على ذلك شانك وخانك، وفضح حالك ومانك

ادن مىن يا بين، :  غالم قد بقل وجهه، كان يتهم به على الوجه األقبح، فالتوى وتقلقل، وقالمث نظر إىل
كيف كنت؟ ومل محلت نفسك على هذا العناء، وجهك هذا احلسن اليتبذل للشحوب، وال يعرض 

تزاح بك العلة، . أنت حتب أن تكون بدلة بني حجلة وكلة. للفحات الشمس بني الطلوع إىل الغروب
  .لى بك القلة وتشفى منك الغلة هذا آخر حديث االستقبالوتغ
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إمنا أنت حمش جمش : ودخل يوما دار اإلمارة، الفريزان اوسي يف شيء خاطبه به فقال له: قال أبو حيان
أيها الصاحب، برئت من النارإن كنت أدرى ما تقول، : خمش، ال ش وال تبش وال متتش، فقال الفريزان

لنفس لك فداء، لست من الزنج وال من الرببر، كلمنا على العادة اليت عليها العمل، وا. فإن العرض لك
واهللا ما هذا من لغة آبائك الفرس، وال من أهل دينك من أهل السواد، وقد خالطنا الناس، وما مسعنا 

  .منهم هذا النمط فقام مغضبا

ا أخي تكلم واستأنس، واقترح وانبسط، ي: وكان ابن عباد يقول لإلنسان إذا قدم عليه من أهل العلم: قال
والتدع واحسبين يف جوف مربعة، وال بروعك هذا احلشم واخلدم، والغاشية وهذه املرتبة واملصطبة، 

وهذا الطاق والرواق، وهذه االس والطنافس، فإن سلطان العلم فوق سلطان الوالية، فليفرج روعك، 
لست جتد عندنا إال اإلنصاف واإلسعاف، واإلسعاف، ولينعم بالك، وقل ما شئت، وأبصر ما أردت، ف

واإلحتاف واإلطراف، واملواهبة واملقاربة، واملؤانسة واملقابسة، وقد كان حيفظ ما كان يهذي به يف هذا 
ويف غريه، وجيزي يف هذا امليدان فيطيل، حىت إذا استوىف ما عند ذلك اإلنسان ذه الزخارف واحليل، 

ده على مذهب الثقة، فحاجه وضايقه وسابقه، ووضع يده على النكتة الفاصلة، وصار الرجل معه يف حدو
خذ بيد هذا الكلب إىل احلبس، وضعه فيه، بعد أن : واألمر القاط تنمر له، وتغري عليه، مث قال يا غالم

تصب على كاهله وظهره وجنبيه، مخسمائة سوط وعصا، فإنه معاند ضد، حيتاج أن يشد بالقد ساقط 
لب وقاح، أعجبه صربى، وغره حلمى، ولقد أخلف طىن، وعدت على نفسى بالالئمة هابط، ك

فيقام ذلك البائس على هذه احلالة، وليس اخلرب كالعيان، من مل . وبالتوبيخ، وما خلق اهللا العصا باطال
: وكان أبو الفضل بن العميد إذا رآه قال: قال. حيضر ذلك الس، مل ير منظرا رفيعا، ورجال رقيعا

أحسب أن عينيه ركبتا من زئبق، وعنقه عمل بلولب، وصدق، فإنه كان ظريف التثين والتلوي، شديد 
  .التفكك والتفتل، كثري التعوج والتموج، يف شكل املرأة املومسة، والفاجرة املاجنة

 يبلغ من سخنة عني صاحبنا، أنه ال: قال وحدثين اجلراباذى الكاتب أبو بكر، وكان كاتب داره، قال

يسكت عما ال يعرف، وال يسامل نفسه فيما ال يفي به، وإن احتال وموه، جاز ذلك وخفى واستتر، وال 
". كاد املريب يقول خذوين: "يعلم أن ذلك اإلحتيال، طريق إىل اإلغراء مبعرفة احلال، وصدق القائل

ابك، فقد أخرته قال يل ىف بعض هذه األيام، أرفع حس: وما الذي حداك على هذه املقدمة؟ قال: قلت
وقصرت فيه، وانتهزت سكوتى وشغلى بأمر امللك، وسياسة األولياء واجلند، والرعايا واملدن، وما على 
من أعباء الدولة، وحفظ البيضة، ومشارفة األطراف النائية والدانية، باللسان والعلم، والرأى والتدبري، 

 يف األموال الظاهرة والغامضة، وهذا باب والبسط والقبض، والتتبع والتقصى وما على قلىب من الفكر
 إىل عمل حساب بتفصيل باب - عافاك اهللا -لعمري مطمع، وإمساكى عنه مغر بالفساد مولع، فبادر 
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هات : هذا كله لسبب قوله: قلت له. باب، يبني فيه أمر داري، وما دخل عليه أمر دخلي وخرجي
  .ر من هذا، ولقد اختصرتهإى واهللا، ولقد كان أكث: حسابك مبا نراعيه؟ فقال

    

فتفردت أياما، وحررت احلساب على قاعدته وأصله، والرسم الذى هو معروف بني أهله، : قال أبو بكر
: ومحلته إليه، فأخذه من يدي، وأمر عينيه فيه، من غري تثبيت أو فحص، أو مسألة، فحذف به إىل وقال

ذا تفصيل؟ أهذا حتصيل؟ واهللا لوال أىن ربيتك ىف أهذا حساب؟ أهذا كتاب؟ أهذا حترير؟ أهذا تقرير؟ أه
دارى، وشغلت بتخرجيك ليلى وارى، ولك حرمه الصبا، ويلزمىن رعاية األبا، ألطعمتك هذا الطومار، 

وأحرقتك بالنفط والقار، وأدبت بك كل كاتب، وحاسب، وجعلتك مثله لكل شاهد وغائب، أمثلى 
 احلسابة والكتابة، واهللا ما أنام ليلة، إال وأحصل ىف نفسى ميوه عليه؟ ويطمع فيما لديه؟ وأنا خلقت

ارتفاع العراق، ودخل اآلفاق، أغرك مىن أىن أجررت رسنك، وأخفيت قبيحك، وأبديت حسنك؟ غري 
الذى رفعت، واعرف قبل وبعد ما صنعت، واعلم أنك من اآلجرة قد رجعت، فزد ىف صالنك 

فو اهللا ما هالىن كالمه، وال أحاك يف هذيانه، : ، قالوصدقتك، وال تعول على قحتك وصالبة حدقتك
ألين كنت أعلم جهله يف احلساب، ونقضه يف هذا الباب، فذهبت وأفسدت، وأخرت وقدمت، وكابرت 

، هكذا - بارك اهللا عليك -أحسنت : وتعمدت، مث رددته غليه، فنظر فيه، وضحك يف وجهي وقال
ك يف أول األمر، ملا تيقظت يف الثاين، فهذا كما ترى، أردت، وهذا بعينه ما طلبت، لو تغافلت عن

  .فاعجب منه كيف شئت

وقد جرى حديث األري املتكلم، وكان يكىن أبا سعيد، : ومن رقاعته أيضا، مسعته يقول: قال أبو حيان
 ذاك امللعون املأبون املأفون، جاءين بوجه مكلح، وأنف مفلطح، ورأس مسح، وسرم - لعن اهللا -: فقال

اعزب، عليك لعنة اهللا لقيت األبرح، الذي : فتح، ولسان مكبح، فكلمين يف مسألة األصلح، فقلت لهم
  .يلزم وال يربح

 هذا األهوج األعوج األفلج األفحج الذى إذا قام ختلج، وإذا مشى - لعن اهللا -وشتم يوما رجال فقال 
 أهذا عقل رئيس، أم بالغة كاتب أم باهللا يا أصحابنا حدثوىن،: تدحرج، وإن عدا تفجفج قال أبو حيان

كالم متماسك، مل جتنون به، وتتهالكون عليه، وتغيظون أهل الفضل به؟؟؟ هل هناك إال اجلد الذى يرفع 
  : ولقد حدثت هذا احلديث أبا السلم الشاعر، فأنشدين لشاعر. من هو أنذل منه، ويوقع من هو أرفع منه

 ناس مشنوءا وموموقاال وميز  من أنزل الدنيا منازلها سبحان

 خرق تلقاه مرزوقا وجاهل  فطن أعيت مذاهبه فعاقل
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  ولم يكن بارتزاق القوت محقوقا  كأنه من خليج البحر مغترف

 العاقل النحرير زنديقا وصير  الذى ترك األلباب حائرة هذا

رأيناه يف هذه وكان كلفه بالسجع يف الكالم والقول، عند اجلد واهلزل، يزيد على كلف كل من : قال
يبلغ به ذلك، لو أنه رأى سجعة : أين يبلغ ابن عباد يف عشقه للسجع؟ قال: قلت البن املسيىب. البالد

ينحل مبوقعها عروة امللك، ويضطرب ا حبل الدولة، وحيتاج من أجلها إىل غرام ثقيل، وكلفة صعبة، 
ليها، بل يأتى ا ويستعملها، وال وجتشم أمور، وركوب أهوال، ملا كان خيف عليه أن يفرج عنها وخي

  .يعبأ جبميع ما وصفت من عاقبتها

سجعه يدل على : بلى، وكان يقول: وقلت للخليلي، أما كان ابن العميد يسمع كالمه؟ قال: قال
وخطه يدل على الشلل والزمانة وصياحه يدل على أنه قد خلب بالقمار ىف احلانة، وهو . اخلالعة واانة
حدثين بعض أصحابنا منهم اهلروي، أن : فهل عرفت طالعه؟ فقال:  أنه طيب قلت للخليليأمحق الطبع إال

" يط"والقمر فيه" كز"وكان زحل يف احلادى عشر يف احلمل" كط"طالعه اجلوزراء والشعري اليمانية

ومنهم الغيب قى " يد"ومنهم السعادة ىف القوس" ن"واملريخ ىف العقرب" كد"والشمس ىف السنبلة
وخفى على عطارد وذكر أنه ولد سنة ست وعشرين : قال" يا"والرأس ىف الثالث من األسد"يز"اجلدى

وأين ولد؟ : قلت" ماه شهرير"من " رونسروش "وثالمثائة، من اهلجرة ألربع عشرة ليلة من ذى العقدة، 
ط " السنبلةكان عطارد ىف: وقال غري اخلليلى: كان عندنا أنه ولد بطالقان، وقال لنا يوما باصطخر: قال
  ".ى

    

كنت بالرى سنة مثان ومخسني وثالمثائة وابن عباد ا مع مؤيد الدولة، قد ورد ىف مهمات : قال أبو حيان
وحوائج، وعقد البن عباد جملس جدل، وكنا نبيت عنده يف داره، يف باب شري، ومعنا الضرير أبو العباس 

ي الزعفراين، ومجاعة من الغرباء، فرأى ليلة يف جملسه القاضى، وأبو اجلوزاء الربقي، وأبو عبد اهللا النحو
وجها غريبا صاحب مرقعة، فأحب أن يعرفه ويعرف ما عنده، وكان الشاب من أهل مسرقند، يعرف بأىب 

يا أخ انبسط واستأنس، وتكلم فلك منا جانب وطئ وشرب مرئ، ولن ترى : واقد الكرابيسي، فقال له
أدق اخلصم إذا زاغ عن سبيل احلق، فلما مسع هذا : تدق ماذا؟ قال:  قالبدقاق،: إال الرب، مب تعرف فقال

أتكلم سائال؟ ما ىب واهللا حاجة إىل مسألة، : دع هذا وتكلم، قال: تنكر وعجب، ألنه فجئ ببذيئة، فقال
غري أم أتكلم مسئوال؟ فو اهللا إىن ألكسل عن اجلواب، أم أتكلم مقررا؟ فو اهللا إىن ألكره أن أبدد الدر يف 

  : موضعه، وإين لكما قال األول
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  هلوعا وال لين المجسة في العجم  عجمتنى العاجمات فلم تجد لقد

 لألعادي في قناتى من وصم وما  أقواما فأبديت وصمهم وكاشفت

مذهيب أال أقر على الضيم، وال أنام على اهلون، وال أعطى صمىت ملن مل : ما مذهبك؟ قال: قال له يا هذا
هذا مذهب حسن، ومن ذا الذى يأتى الضيم طائعا؟ : قال. عميت، ومل تصل عصمته بعصميتيكن وىل ن

أنادى عليها ىف سوق، وال أعرضها على شاك : ويركب اهلون سامعا؟ ولكن ما حنلتك الىت تنصرها؟ قال
جز عنه ما أقول يف كالم رب العاملني، الذى يع: فما تقول يف القرآن؟ قال: وال أجادل فيها املؤمن، قال

اخللق، إذا أرادوا االطالع على غيبته، وحبثوا عن خايف سره، وعجائب حكمته، فكيف إذا حاولوا مقابلته 
صدقت، ولكن أخملوق أم غري : وليس له مثل مظنون، فضال عن مثل متيقن، فقال له ابن عباد!! مبثله

أذا تناظر ىف دين اهللا؟ : إن كان خملوقا كما يزعم خصمك، فما يضرك، فقال يا هذا: خملوق؟ فقال
إن كان كالم اهللا نفعىن إمياين به، وعملي مبحكمه، وتسليمي ملتشاه، وإن : وتقوم على عبادة اهللا؟ قال

أنت مل خترج : كان كالم غريه وحاش هللا من ذلك، ما ضرين فأمسك عنه ابن عباد وهو مغيظ، مث قال
إىل أين يا هذا؟ قد تكسر الليل، بت :  ابن عبادمن خراسان بعد، فمكث الرجل ساعة مث ض، فقال له

كيف أبيت بالرى، وخرج فارتاب به ابن عباد، فقفاه " أنا بعد مل أخرج من خراسان: " ههنا، فقال
بصاحب له، وأوصاه بأن يتبع خطاه، ويبلغ مداه، من حيث ال يفطن له وال يراه، فما زاغ الرجل عن 

: ك الوقت الفائت إليه، فقيل البن عباد ذلك، فطار نومه وقالباب ركن الدولة، حىت وصل ودخل ىف ذل

أى شيطان هبط علينا، وأحصى ما كنا فيه بلسان سليط، وطبع مريد، وكان هذا الكرابيسي عينا لركن 
  .الدولة خبراسان، فلذلك كان قريبا، وكان أحد رجاالته

وكان . حدثىن أن ناش: " اط، قوله يوماومما يدل على ولوع ابن عباد بالسجع، وجماوزته احلد فيه باإلفر
  .هذه لغة، وكذب وكان كذوبا: جعل السني شينا، ومر يف هذا احلديث وقال" من سادة الناش

واهللا لوال شئ لقطعتك تقطيعا، وبضعتك تبضيعا، : وقال ابن عباد لشيخ من خراسان ىف شئ جرى
 خزائنك، مث وقف ساعة، مث قال مجيعا، ووزعتك توزيعا، ومزعتك متزيعا، وجزعتك جتزيعا، وأدخلتك ىف

وملح هذه احلكاية ينبتر يف الكتابة، وطرا ينقض يف الرواية دون مشاهدة احلال، ومساع اللفظ، : قال
ومالحة الشكل، والتثين، والترنح والتهادي، ومد اليد، ويل العنق، وهز الرأس واألكتاف، واستعمال 

  .األعضاء واملفاصل

ما أفظعين إال شاب ورد علينا إىل أصبهان بغدادي، فقصدين فأذنت له، : باد يوما قالوحدثنا ابن ع: قال
: اخلع نعلك، فقال: وكان عليه مرقعة ويف رجليه نعل طاق، فنظرت إىل حاجىب، فقال له وهو يصعد إيل
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  .أتراه يريد أن يصفعين؟: ومل؟ ولعلي أحتاج إليها بعد ساعة، فغلبين الضحك، وقلت

    

هجرين يف بعض األيام هجرا أضر يب، وكشف مستور : وقال ىل علي بن احلسن الكاتب: حيانقال أبو 
حايل وذهب على أمرى، ومل أهتد إىل وجه حيلة ىف مصلحيت، وورد املهرجان، فدخلت عليه يف غمار 

على الناس، فلما أنشد نوبتني تقدمت فلم يهش يل، ومل ينظر إىل، وكنت ضمنت أبيايت بيتا له من قصيدة 
روى قصيدتى، فلما مر به البيت، هب من كسله، ونظر إىل كاملنكر على، فطأطأت رأسى، وقلت 
بصوت خفيض، ال تلم وال تزد ىف القرحة، فما على حممل، وإمنا سرقت هذا من قافيتك، ألزين به 

در، قافيىت، وأنت حبمد اهللا جتود بكل علق مثني، وب كل در مكنون، أتراك تشاحين على هذا الق
أحسنت يا : يابين أعد هذا البيت، فأعدته، فقال: وتفضحين ىف هذا املشهد، فرفع رأسه وصوته وقال

هذا، ارجع إىل أول قصيدتك، فقد سهونا عنك، وطار الفكر بنا إىل شأن آخر، والدنيا مشغلة، وصار 
 فلما بلغت آخرها فأعدا وأمررا، وفغرت فمي بقوافيها،: قال: ذلك ظلما بغري قصد منا وال تعمد

أحسنت، الزم هذا الفن، فإنه حسن الديباجة، وكأن البحتري استخلفك، وأكثر حبضرتنا، وارتفع : قال
خبدمتنا، وابذل نفسك يف طاعتنا، نكن من وراء مصاحلك، بأداء حقك، واجلذب بضبعك، والزيادة يف 

  .قدرك على أقرانك

آخر، فوضعين يف احلبس سنة، ومجع كتيب وأحرقها بالنار، فلم أر بعد ذلك إال اخلري، حىت عراه نوك : قال
وفيها كتب الفراء، والكسائي، ومصاحف القرآن، وأصول كثرية يف الفقه والكالم، فلم مييزها من كتب 
األوائل، وأمر بطرح فيها من غري تثبيت، بل لفرط جهله، وشدة نزقه، فهال طرح النار ىف خزانته، وفيها 

وكالم ابن أىب العرجاء يف معارضة القرآن بزعمه، وصاحل بن عبد القدوس أيب سعيد كتب ابن الرواندى، 
  .احلصريي، وكتب أرسططاليس، وغري ذلك، ولكن من شاء محق نفسه

كنا بني يديه ليلة فنعس، وأخذ إنسان يقرأ الصافات، : وحدثين حممد بن املرزباين قال: قال أبو حيان
يا : هل ما وراء النهر، نعس أيضا، وضرط ضرطة منكرة، فانتبه وقالفاتفق أن بعض هؤالء األجالف من أ

  .أصحابنا، مننا على والصافات، وانتهينا على واملراسالت، وهذا من نوادره وملحه

: انفلتت ليلة أخرى ضرطة من بعض احلاضرين وهو يف اجلدل، فقال على حدته: وحدثىن أيضا قال

  .كانت فلتة: ه، يعىن فلتة، ألنه قيل يف بيعة أيب بكركانت بيعة أيب بكر، خذوا فيما أنتم في

وقال قوم من أهل أصبهان البن عباد، لو كان القرآن خملوقا جلاز أن ميوت، ولو مات القرآن ىف : قال
لو مات القرآن، كان رمضان ميوت أيضا، : آخر شعبان، مباذا كنا نصلي التراويح يف رمضان؟ قال

  .نصلي التراويح ونستريحال حياة يل بعدك، وال: ويقول
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وامسع ما هو أعجب من هذا، ناظر بالري اليهودي رأس اجلالوت يف إعجاز القرآن، : قال أبو حيان
فراجعه اليهودي فيه طويال، وماتنه قليال، وتنكر عليه حىت احتد، وكاد يتقد، فلما علم أنه قد سجر 

فلم تتقد وتستشيط؟ : اتلته، فقال أيها الصاحبتنوره، وأسعط أنفه، احتال طلبا ملخادعته، ورفقا به يف خم
وتلتهب وختتلط؟ كيف يكون القرآن عندى آية، وداللة ومعجزة، من جهة نظمه وتأليفه؟ فإن كان النظم 

والتأليف بديعني، وكان البلغاء فيما تدعى عنه عاجزين، وله مذعنني، فهأنا أصدق عن نفسه، وأقول ما 
 وماتؤلفه، وتباده به نظما ونثرا، هو فوق ذلك، أو مثل ذلك، إن رسائلك وكالمك، وفقرك: عندي

وقريب منه، وعلى كل حال، فليس يظهر ىل أنه دونه، وأن ذلك سيستعلى عليه بوجه من وجوه الكالم، 
أو مبرتبة من مراتب البالغة، فلما مسع ابن عباد هذا فتر ومخد، وسكن عن حركته، واحنمص ورمه به، 

كالمنا حسن وبليغ، وقد أخذ من اجلزالة حظا وافرا، ومن البيان نصيبا ظاهرا، : خوال هكذا ياشي: وقال
ولكن القرآن له املزية الىت ال جتهل، والشرف الذى ال خيمل، وأين ما خلقه اهللا على أمث حسن واء، مما 

، مع خيلقه العبد بطلب وتكلف، هذا كله يقوله، وقد خبا محيه، وتراجع مزاجه، وصارت ناره رمادا
إعجاب شديد قد شاع ىف أعطافه، وفرح غالب قد دب ىف أسارير وجهه، ألنه رأى كالمه شبيها 

  .بالقرآن، لدى اليهود وأهل امللل

  : وقال بعض الشعراء ىف ابن عباد يذم سجعه، وخطه وعقله

 في الحقيقة كافر الكفار هو  متقلب كافى الكفاة وإنما

 العقل عقل حمارو منقرس  السجع سجع مهوس والخط خطط

    

خرج ابن عباد من عندنا من الرى، متوجها إىل أصفهان، ومرتله : وكان ذو الكفايتني ابن العميد يقول
كتايب هذا من "ورامني، وهى قرية كاملدينة، فجاوزها إىل قرية غامرة وماء ملح، ال لشيء إال لكتب إلينا

  ".النوار، يوم السبت نصف النهار

ان ابن عباد يروى أليب الفضل بن العميد كالما يف رقعة إليه، حني استكتبه ملؤيد وك: قال أبو حيان
وإن كان سيدا رتنا نفاسته، وابن صاحب تقدمت علينا : موالي" بسم اهللا الرمحن الرحيم: "الدولة، وهو

 ليزداد ومن حق ذلك، أن يعضد رأىي برأيه،. كما أعده ولدا واحدا. فإنه يعدىن سيدا ووالدا،. رياسته
  .استحكاما، ونتظاهر عقدا وإبراما

وحضرت اليوم جملس موالنا ركن الدين، ففاوضين ما جرى بينه وبني موالى طويال، ووصل به كالما 
بسيطا، وأطلعىن على أن موالى، ال يزيد بعد االستقصاء واالستيفاء، على التقصي واالستعفاء، وألزم 
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 وأجربه إجبارا يف الطلبة، علما بأنه إن دافع الس املعمور طلبا عبده أن أكره موالي إكراها يف املسألة،
موالي غىن عن هذا العمل بتصونه، : للتحرز، مل يرد وساطيت أخذا بالتطول، وأقول بعد أن أقدم مقدمة

وتصلفه وعزوفه، ومته عن التكثر باملال وحتصيله، لكن العمل فقري إىل كفايته، حمتاج إىل كفالته، وما 
إن مرادي ما يعقد من حساب، وينشأ من كتاب، ويستظهر به من مجع، وبذر ومن عطاء ومنع، : لأقو

فكل ذلك وإن كان مقصودا، وىف آالت الوزارة معدودا، ففى كتاب موالي من يفي به ويستوفيه، ويويف 
أمول ليومه عليه ما يسر مساعيه، ولكن ويل النعمة يريده لتهذيب ولده، ومن هو ويل عهده من بعده، وامل

واد صميما، .  وبلغه فيه مرامه، وال بد وإن كان اجلوهر كرميا، والسنخ قدميا- أدام اهللا أيامه -وغده، 
ومركب العقل سليما، من ينوب مناب من تعلم ما السياسة؟ وما الرياسة؟ وكيف تدبري العامة واخلاصة؟ 

وكيف ترتب املراتب، ويعاجل اخلطب إذا ضاقت ومباذا تعقد املهابة؟ ومن أين جتلب األصالة واإلصابة؟ 
املذاهب؟ وتعصى الشهوة لتحرس احلشمة، وجر اللذة لتحفظ اإلمرة، وال بد من حمتشم يقوم يف وجه 

ويعاوده إذا ملكه الغضب . ويراجعه إذا مجع به اللجاج املرتكب. صاحبه، فريده إذا بدر منه الرأى املنقلب
ن أفسدت ممالك مجة، وبلدان عدة، إال أن خفضت أقدار الوزارة، فلم يكن السبب يف أ. امللتهب

فانقبضت أطراف اإلمارة، وليس يفسد على ما أرى بقية األرض، إال إذا استعني بأذناب على هذا األمر، 
فال يبخلن موالي على وىل نعمته، بفضل معرفته، فمن هذه الدولة، جرى ما فضله، وفضل الشيخ األمني 

. ان مسموعا كالمي، وموثوقا باهتمامي، فال يقعن انقباض عين، وإعراض عما سبق مينمن قبله، وإن ك

وموالي حمكم اإلجابة إىل العمل فيما يقترحه، وغري مراجع فيما يشترطه، وهذا خطى به، وهو على ويل 
إىل هذا النعمة، حجة اليبقى معها شبهة، وسأتبع هذه املخاطبة باملشافهة، إما حبضورى لديه، أو بتجشمه 

  .وكان ابن عباد حيفظ هذه النسخة، ويرويها ويفتخر ا. العليل الذى قد أحل النقرس عليه

وقال يل أصحابنا بالري، منهم أبو غالب الكاتب األعرج، إن هذه املخاطبة من كالم ابن : قال أبو حيان
  .عباد، افتعلها عن ابن العميد إىل نفسه، تشيعا ا، ونفاقا بذكرها

ان ابن عباد ورد الري سنة مثان ومخسني، مع مؤيد الدولة، وحضر جملس ابن العميد، وجرى وك: قال
فدعين حىت أتكلم، ليس هذا نصفة إذا أردت أال : بينه وبني مسكويه كالم، ووقع جتاذب، فقال مسكويه

بل أدع فمك على املخدة، وطارت النادرة ولصقت، : أتكلم، فدع على فمي خمدة فقال الصاحب
  .عت بني الناس وبقيتوشا

ودخل الناس يف مذهب ابن عباد، فقالوا بقوله، رغبة فيما لديه، واجتهد باحلسني املتكلم الكالىب، : قال
دعين أيها الصاحب أكن مستحدا لك، فما بقي غريي، فإن دخلت : أن ينتقل إىل مذهبه، فقال احلسني

قد أعفيناك يا : و للناس عواره، فضحك وقاليف املذهب، مل يبق بني يديك، من ينبو عليك قبيحه، ويبد
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أتراىن : قال لنا احلسني بعد ذلك. فما نبخل عليك بنارجهنم، أصل ا كيف شئت" وبعد. "أبا عبد اهللا
أصلى بنار جهنم، وعقيدتى وسريرتى معروفتان، ويتبوأ هو اجلنة مع قتل النفس احملرمة، وركوب 

  :  وقال يوما صدر قول الشاعر- حلي اهللا الوقاح -، احملظورات العظيمة، وإن ظنه بنفسه لعجب

  والمورد العذب كثير الزحام

  : فسكتت اجلماعة، فقال ابن الداري

  يزدحم الناس على بابه

    

  .ما عرفتك إال متعجرفا جاهال، أما كان لك باجلماعة أسوة: فأقبل عليه بغيظ وقال

زرما منتجعا : أين ابن عباد من ابن العميد؟ فقال: قلت ألىب السلم جنبة بن علي القحطاين الشاعر
وزرما مجيعا، فكان ابن العميد أعقل، وكان يدعي الكرم، وابن عباد أكرم، ويدعي العقل، ومها يف 

  .دعوامها كاذبان، وعلى سجيتهما جاريان

  : أنشدت يوما على باب ذاك قول الشاعر

 نى انتقالهاوال مال تم جمال  لم يكن للمرء في ظل دولة إذا

  يؤمل أخرى فهو يرجو زوالها  ذاك من بغض لها غير أنه وما

انج بنفسك، فإىن إن رأيتك بعد هذا، أولغت الكالب : فرفع إليه إنشادي، فأخذىن وأوعدين، وقال
دمك، وكنت قاعدا على باب هذا منذ أيام، فأنشدت البيتني على سهو، فرفع احلديث إليه، فدعاين 

  .ال تتمن انتقال دولتنا بعد هذا: ات وخريقات، وقالووهب ىل دريهم

يعىن ابن "الرجل جمنون : هذا من أعذر الناس يف الشعر، حيفظ الطم والرم، وقال اخلليلي: قال أبو السلم
كيف تقول الشعر؟ وإن قلت كيف جتيد؟ وإن : يف طباع املعلمني، مسعته يقول للتميمي الشاعر" عباد

رت فكيف تروم غاية، وأنت ال تعرفما الزهزيق، وما اهلبلع، وما العثلط، أجدت فكيف تغرز؟ وإن غز
وما اجللعلع، وما القهقب، وما القهبلس، وما اخللبوس، وما اخلزعبلة، وما القذعملة، وما العمروط، وما 

اجلرفاس، وما اللئوس، وما النعشل، وما الطريال، وما الفرق بني العرم، والردم، واحلدم، واحلذم، 
لقضم، واخلضم، والنضح، والرضح، والفصم، والقصم، والقصع، والفصع، وما العبنقس، وما وا

العلنكس، وما الوكال، والزومل، وماخليعثور، واليستعور، وما الشنعوف، وما اخلذروف، وما احللزون، 
  : قال الشاعر: وما القفندد، وما اجلمعليل

  جاءت تمشى وهى قدام اإلبل  بخف وحنين ورحل جاءت
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وحنني وزجل، قلت للخليلى : ورأيت بعض اجلهال يصحف ويقول: مشى اجلمعليلة باخلرق النقل قال
فهذا الضرب من الكالم جيب أن : معلم ابن العميد أيب الفتح، قال اخلليلى: من عىن ذا؟ قال ابن فارس

ه، ويتفيهق ويلوي شدقيه يفتخر مبثله، ويترقق به، إنك يا أبا حيان، لو رأيته ميشى وهو يهذي ذا وشبه
فما بني " وبعد" عليه، ويقذف بالبصاق على أهل الس، حلمدت اهللا على العافية مما يلي هذا الرجل به، 

الشاعر وهذا الضرب؟ الشاعر يطلب لفظا حرا، ومعىن بديعا، ونظما حلوا، وكلمة رشيقة، ومثال سهال، 
  .ووزنا مقبوال

 من كتابه يف أخالق الوزيرين، ولو ال هذين الرجلني أعىن ابن عباد، عندما قارب الفراغ: قال أبو حيان
وابن العميد، كانا كبريى زماما، وإليهما انتهت األمور، وعليهما طلعت مشس الفضل، وما ازدانت 

الدنيا، وكانا حبيث ينشر احلسن منهما نشرا، والقبيح يؤثر عنهما أثرا، لكنت ال أتسكع ىف حديثهما هذا 
كع، وال أحنى عليهما ذا احلد، ولكن النقص ممن يدعي التمام أشنع، واحلرمان من السيد املأمول التس

  .فاقرة، واجلهل من العامل منكر، والكبرية ممن يدعى العصمة جائحة والبخل ممن يتربأ منه بدعواه عجيب

 وقتك هذا املؤرخ ىف ولو أردت مع هذا كله، أن جتد هلما ثالثا يف مجيع من كتب للجبل والديلم، إىل
  .الكتاب مل جتد

سيدا، مل يشق غبارنا، وال أدرك شوارنا، " يعىن ابن العميد"كان أبو الفضل : وقال ابن عباد يوما: قال
فقد : فأما ابنه. وال مسح عذارنا، وال عرف غرارنا، ال ىف علم الدين، وال فيما يرجع إىل نفع املسلمني

ياش قالش، ليس عنده إال قاش وقماش، مثل ابن عياش، واهلروى عرفتم قدره يف هذا ويف غريه، ط
احلواش، وولدت والشعرى يف طالعي، ولو ال دقيقة آلدركت النبوة، وقد أدركت النبوة إذ قمت بالذب 

  .عنها، والنصرة هلا، فمن ذا جيارينا أو يبارينا، ويغارينا، أو ميارينا، ويشارينا

 اهللا ممن إذا خرئ سطر، وإذا بال قطر، وإذا فسا غرب، وإذا ضرط ومسعته يقول البن ثابت، جعلك: قال
  .كرب، وإذا أعجف عرب

وهذا سخف ال يليق بأصحاب الفرصة، والذين اختلفوا إىل اخلندق، ودارك ومنوقان، والزبيدية، : قال
  .والرمادة، واخللد

  : قال وأنشد أبو دلف اخلزرجى

 بن عبد اهللا حرها  ابن عباد بن عباس يا

 دنياك كرها من  نكر الجبر وقد أخرجتت
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ال يزيد على مائة درهم، وثوب إىل مخسمائة، وما يبلغ إىل األلف : إن عطاء ابن عباد: قال علي ابن عطاء
نادر، وما يوىف على األلف بديع، بلى، قد نال بن ناس من عرض جاهه على السنني، ما يزيد قدره على 

  .ا، وذلك بابتذال النفس، وهتك السترهذا بأضعاف، وعدد هؤالء قليل جد

ولقد بلغ من ركاكته، أنه كان عنده أبو طالب العلوي، فكان إذا مسع منه كالما يسجع فيه، وخربا : قال
ينمقه ويرويه، يبلق عينيه، وينشر منخريه، ويرى أنه قد حلقه غشى حىت يرش على وجهه ماء الورد، فإذا 

ما زال كالم موالي يروقين ويؤنقين : لذي نالك وتغشاك؟ فيقولما أصابك؟ ما عراك؟ ما ا: أفاق قيل
حىت فارقين ليب، وزايلين عقلي، وتراخت مفاصلي، وختاذلت عرى قليب، وذهل ذهين، وحيل بيين وبني 
رشدى، فيتهلل وجه ابن عباد عند ذلك، وينتفش ويضحك عجبا وجهال، مث يأمر له باحلباء والتكرمة، 

. بيه وعمه، ومن ينخدع هكذا، فهو بالنساء الرعن أشبه، وبالصبيان الضعاف أمثلويقدمه على مجيع بىن أ

وذكر الوزير أبو سعد، منصور بن احلسني اآليب يف تارخيه، من جاللة قدر الصاحب، وعظم قدره يف 
توفيت : النفوس، وحشمته، مامل يذكر لوزير قبله، وال بعده مثله، وأنا ذاكر ما ذكر على ما نسقه، قال

م كايف الكفاة بأصبهان، وورد عليه اخلرب، فجلس للتعزية يوم اخلميس للنصف من حمرم، سنة أربع أ
ومثانني، وركب إليه سلطانه ووىل نعمته، فخر الدولة، بن ركن الدولة معزيا، ونزل وجلس عنده طويال 

أيها : راد القياميعزيه، ويسكن منه، وبسط الكالم معه بالعربية، وكان يفصح ا، فسمعته يقول حني أ
الصاحب، هذا جرح ال يندمل، فأما سائر األمراء والقواد، مثل منوجهر بن قابوس، ملك اجلبل، وفوالذ 

بن ما نادر، أحد ملوك الديلم، وأيب العباس الفريوزان بن خالد، فخر الدولة وغريهم، من األكابر 
 إذا وقعت عينه على الصاحب، قبل واألماثل، فإم كانوا حيضرون حفاة حسرا، وكان كل واحد منهم

األرض، مث تواىل بعد ذلك إىل ان يقرب منه، ويأمره باجللوس فيجلس، وما كان يتحرك وال يستوفز 
ألحد، بل كان جالسا على عادته ىف غري أيام التعزية، فلما أراد القيام من املعزى بعد الثالث، كان أول 

حيمل إىل أيب منصور ما يلبسه، فقدم إليه، ومنع : وس، فإنه قالمن أمر أن يقدم إليه اللكاء منوجهر بن قاب
من اخلروج من الدار حافيا، مث قدم بعد ذلك احلجاب واحلاشية اللكاوات إىل اجلماعة، فغضب فوالذ بن 

ميز منوجهر من بني اجلماعة، فاحتج الصاحب ببيته العظيم، : مانادر، والفوالذ دريدية عليه ذلك، وقالوا
  .القدميةورياسته 

وخطب كايف الكفاة ابنة أىب الفضل بن الداعي، لسبطه عباد بن احلسني، ووقع اإلمالك ىف داره يوم : قال
اخلميس، الربع خلون من شهر ربيع األول، سنة أربع ومثانني، وكان يوما عظيما احتفل فيه كايف الكفاة، 

دولة على يدى أحد حجابه الكبار، إىل هناك ونثر من الدنانري والدراهم شيئا كثريا، لذلك أنفذ له فخر ال
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من النثار، ما زاد على مائة طبق عينا وورقا، وحضر الفوالذ دريدية بأسرهم، فإن االبنة املزوجة، كانت 
ابنة ديكونة بنت احلسن، بن الفريوزان، خالة فخر الدولة، وكان القوم أخواهلا، وأضافهم الصاحب، 

يزيد على مخسني ذراعا، وكانت بطول البيت، وأجلس عليه ستة ونصبت مائدة عظيمة يف بيت طوله 
أنفس، وكان فوالذ بن مانا وكبات بن بلقسم يف الصدر، وجبنب فوالذ، أبو جعفر بن الثائر العلوي، 

وجبنبه اآلخر، أبو القاسم بن القاضى العلوي، ودون أحد العلويني كاكي ابن يشكر زاد، ودون اآلخر 
ف أبو العباس الفريوزان، وعبد امللك بن ما كان للخدمة، ووقف كايف الكفاة مرداويج الكالري، ووق

أيضا ساعة، ووقف مجيع أكابر الكتاب واحلجاب، مثل الرئيس أىب العباس، أمحد بن إبراهيم الضىب، وأىب 
 إىل أن فرغ القوم من. احلسني العارض، وأخيه أىب على، وابنه أىب الفضل، وأىب عمران احلاجب وغريهم

األكل، مث أكل هؤالء مع الصاحب على مائدة منفردة، وأما قاضى القضاة، واألشراف والعدول، فإم 
  .أطعموا على مائدة أخرى ىف بيت آخر

    

وكان نصر بن احلسني، بن الفريوزان، وهو خال فخر الدولة، مقداما شجاعا، قليل املباالة، قد : قال
ه، وتغلب عليها، واحتال على مجاعة من عساكره، فقتلهم استعصى على فخر الدولة، واقتطع من بالد

بأنواع القتل، مث كسر له عدة عساكر، إىل أن تكاثرت عساكر فخر الدولة فكسرته، وشتتت مجوعه، 
وهرب حنو خراسان، حىت صار إىل إسفرايني، مث بدا له أن سلك طريق املفارة فيها، حىت ورد اىل ليلة 

سنة أربع ومثانني، وقصد يف الليل باب كافة الكفاة مستجريا به، اجلمعة، لست بقني من شوال، 
  .ومستعطفا له، فلم يرق له، ورد إىل دار بعض حجاب فخر الدولة، فحبس فيها

وكنت يف هذه الليلة حبضرة كايف الكفاة، فأتاه احلاجب، وقد مضى هزيع من الليل، : قال الوزير أبو سعد
فريوزان على الباب، خاشعا متضرعا، فرأيته قد حترب يف األمر ساعة، فأخربه بوقوف نصر بن احلسن، بن ال

 ساخط عليك، وال جيوز يل أن آذن لك يف دخول - يعين فخر الدولة -مث راسله بأن السلطان األعظم 
. داري، إال بعد تترضاه، وتستعطف قلبه، فإذا عفا عنك ورجع لك، فالدار بني يديك، وأنا معني لك

إمنا جئت إىل الصاحب الئذا به، : إنه امتنع من العود وقال: ه بذلك، ورجع فقالفعاد احلاجب إلي
ومنقطعا إليه، وال أعرف غريه، وأنا أحتاج أن يدبر أمري، وجيربين وحيامي على، ويذب عين، فرأيت 

إما أن يستمر على املنع وال يأذن له، وإما أن يأذن له، : الصاحب وقد مال رأيه بني إحدى خصلتني
عل داره مبا فيها من اخلزائن له، وينتقل هو إىل دار كانت حلاجبه الراوندي، وكان قد أضافها بعد وجي

مث تقرر رأيه على صرفه، واستمر نصر على اإلحلاح ىف اخلضوع، واالجتهاد . موت هذا احلاجب إىل داره
إىل أن جاءه من قبل فخر أن يأذن له يف الدخول، وانتقل من الباب الكبري إىل باب اخلاصة، سأل واجتهد 
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الدولة، علوسة احلاجب وحبسه، وكان هذا الفعل من الصاحب مستهجنا، يعجب الناس منه، وحتدثوا به 
وأظن أنه مل يفعل ذلك، إال ألنه جنب عن . واستقبحوه، مع ما اظهره نصر من االستكانة واالستجارة به

  .ما، والضغينة الراسخة يف قلب كل واحد منهمااالجتماع معه يف دار واحدة، مع العداوة املتأكدة بينه

وتويف فخر الدولة عشية : مث قال. مث ذكر وفاة الصاحب، يف الوقت الذى ذكره غريه، وكما ذكرناه آنفا
مث وصف أخالقه . يوم الثالثاء، عاشر شعبان، وكان مبلغ عمره أربعا وأربعني سنة، وستة أشهر وأياما

فأما الوزارة يف أيامه، فكانت أشهر من أن حيتاج إىل :  خلفها، مث قالوجيوشه، وقالعه وأمواله، اليت
وأسنة األقالم، وعذبات األلسنة تكل دون أيسر أوصافه، . ذكرها، فإن اول وزرائه كان كايف الكفاة

أن وأدىن فضائله، ولو ال ما آل إليه أمر الوزارة يف هذه األيام، واعتقاد من مل يعلم حاهلا ىف ذلك الزمان، ب
األمر كان ومل يزل على ما نراه، أو قريبا منه وشبيها به، ألمسكنا عن ذكره، ولكنا نذكر يسريا من 
أحواله، فإن هؤالء الذين ذكرناهم من أبناء امللوك، واألمراء والقواد، وسائر من ساواهم من الزعماء 

ن ومشكري، وأىب احلجاج بن والكبار، مثل أوالد مؤيد الدولة، وابن عز الدولة، ومنوجهر بن قابوس، ب
ظهري الدولة، وأسفهيد بن أسفار، وحسن بن ومشكري، وفوالذ بن مانادر، ونصر بن احلسن بن الفريوزان، 

وأىب العباس الفريوزان، ابن احلسن، بن الفريوزان، وكبات بن بلقسم، بن الفريوزان، وحيدر بن 
 نوح، بن وهسوذان، وشريزيل ابن سالر، وهسوذان، وكيخسرو بن املرزبان، ابن السالر، وجستان بن

بن شريزيل، وكان يف يد كل واحد من هؤالء من األقطاع، ما يبلغ ارتفاعه مخسني ألف دينار، وما دوا 
إىل عشرين ألف دينار، ومن اكابر القواد ما يطول تعدادهم، كانوا حيضرون باب داره، فيقفون على 

 وإعظاما ملوضعه، إىل أن خيرج أحد خلفاء حجابه، فيأذن لبعض دوام مطرقني، اليتكلم واحد منهم هيبة
أكابرهم، ويصرفهم مجلة، فكان من يؤذن له ىف الدخول، يظن أنه قد بلغ اآلمال، ونال الفوز بالدنيا 

واآلخرة، فرحا ومسرة، وشرفا وتعظيما، فإذا حصل ىف الدار، وأذن له ىف الدخول إىل جملسه، قبل 
 عليه، ثالث مرات أو أربعا، إىل أن يقرب منه، فيجلس من كانت رتبته األرض عند وقوع بصره

. اجللوس، إىل أن يقضى كل واحد منهم وطره من خدمته، مث ينصرف، بعد أن يقبل األرض أيضا مرارا

  .ومل يكن يقوم ألحد من الناس وال يشري إىل القيام، وال يطمع منه أحد ىف ذلك

    

هواز، فدخل عليه شيخ من زهاد املعتزلة، يعرف بعبد اهللا بن إسحاق، ونزل بالصيمرة عند عوده من األ
ما قمت ألحد مثل هذا القيام، منذ عشرين سنة، وإمنا فعل : فلما خرج التفت كاىف الكفاة وقال: فقام له

وأما . ذلك به لزهده، فإنه كان أحد أبدال دهره، فأما العلم فقد كان يرى من هو أعلم منه، فال حيفل به
يبته يف الصدور، وخمافته يف القلوب، وحشمته عند الصغري والكبري، والبعيد والقريب، فقد بلغت إىل أن ه
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كان صاحبه فخر الدولة، ينقبض عن كثري مما يريده بسببه، وميسك عما تشره إليه نفسه ملكانه، وقد ظهر 
نه كان يزم نفسه حلشمته، مث ذلك للناس بعد موته، وانبساط فخر الدولة فيما مل يكن من عادته، فعلم أ

كان حيله حمل الوالد إكراما وإعظاما، وخياطبه بالصاحب شفاها وكتابا، فأما أكابر الدولة، فكان الواحد 
إذا رأى أحد حجابه، بل أحد األصاغر من حاشيته، فإن فرائضه كانت ترتعد، وجواحنه كانت تصطفق، 

  .إىل أن يعلم ما يريده منه، وخياطبه به

 إليه امرأة من صاحب لفوالذ بن مانادر، وذكرت أنه ينازعها يف حق هلا، فما زاد على أن وتظلمت
التفت إىل فوالذ، وكان يف موكبه يسري خلفه، فبهت وحتري، وارتعد ووقف، ومل يربح إىل أن سار كاىف 

ه، فكيف الكفاة، مث أرسل مع املرآة من أرضاها، وأزال ظالمتها، ومثل هذا كثري يطول الكتاب ببعض
  .يتسع لكله

وأما أسبابه وحاشيته، وهيبته ورتبته، فإن من أيسرها أنه كان له عدة من احلجاب، منهم من على مربطه 
ثالمثائة رأس من الدواب، أو ما يقارا، وكانت أحوال بلكا احلاجب، تزيد على ذلك زيادة كثرية، فإنه 

 العتاق املوصوفة، وكان ال يستغين عنها، ألنه كان على مربط خليفة له يعرف بيزيدة، كثري من اخليل
كان موقوفا على حفظ الطرق، وطلب األكراد، وأهل العيث وصيانة السابلة، وكان ما خيرج لكاىف 

الكفاة ىف السنة، يف وجوه الرب والصدقات واملربات، وصالت األشراف وأهل العلم، والغرباء الزوار، ومن 
  .يت الدنيا، وأجر اآلخرة، يزيد على مائة ألف دينارجيري جمرى ذلك، مما يتكلفه به ص

وانتقلت الوزارة عنه إىل أىب العباس، أمحد بن إبراهيم الضيب، وأيب علي احلسن، بن أمحد، بن محولة، 
والسياسة الىت قد سنها هو باقية، وحشمة الوزارة ثابتة، واألمور على ما عهد يف أيامه جارية، وكان هلما 

ية، والتجمل والزينة، مثل ما كان له، بل كان فوقه ىف الغىن والثروة، وإن مل يلحقاه يف من احلشم واحلاش
  .الفضل واملكرمة

كان أبو الفتح على بن أىب الفضل، : حدث أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى النصييب قال: قال غرس النعمة
يد الدولة، وأبعده عن حضرته بن العميد، قد دبر على الصاحب بن عباد، حىت أزاله عن كتابة األمري مؤ

بالري إىل أصفهان، وانفرد هو بتدبري األمور ملؤيد الدولة، كما كان يدبرها ألبيه ركن الدولة، واستدعى 
يوما ندماءه، وعبأ هلم جملسا عظيما، وأظهر من الزينة وآالت الفضة، والذهب والصيىن وما شاكله، ما 

  :  شرب يومه وليلته، فعمل شعرا غىن به، وهويفوت احلصر، وشرب واستفزه الطرب، وكان قد

 أجابا دعوت القدح فلما  دعوت المنى ودعوت العال

 إن هذا أوان المرح أال  أليام شرخ الشباب وقلت
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 فليس له بعدها مقترح  بلغ المرء آماله إذا

قطوا منه شيئا، غطوا الس، والتس: فلما غىن بالشعر استطابه، وشرب عليه إىل أن سكر، وقال لغلمانه
باكروين، وقام إىل بيت منامه، وانصرف عنه الندماء، فدعاه مؤيد : ألصطبح يف غد عليه، وقال لندمائه

الدولة يف السحر، فلم يشك أنه ملهم، فقبض عليه، وأنفذ إىل داره من استوىل على مجيع ما فيها وأعاد 
  .ت فيها، كما ذكرناه ىف ترمجتهابن عباد إىل وزارته، وطاولت بابن العميد النكبة، حىت ما

مث وزر ابن عباد بعد مؤيد الدولة ألخيه فخر الدولة، فبقى ىف الوزارة مثاىن عشرة سنة وشهورا، وفتح 
  .مخسني قلعة سلمها إىل فخر الدولة، مل جيتمع عشر منها ألبيه وال أخيه، ومسع الصاحب احلديث وأملى

    

ملا عزم الصاحب بن عباد، على اإلمالء وهو وزير، : لكيا قالفحدث أبو احلسن، على بن حممد الطربي ا
وأنا : قد علمتم قدمي يف العلم، فأقروا له بذلك، فقال: خرج يوما متطلسا متحنكا بزى أهل العلم، فقال

متلبس ذا األمر، ومجيع ما أنفقته من صغرى إىل وقيت هذا، من مال أيب وجدي، ومع هذا فال أخلو من 
واختذلنفسه بيتا ومساه بيت التوبة، ولبث . اهللا وأشهدكم أىن تائب إىل اهللا، من ذنب أذنبتهتبعات، أشهد 

أسبوعا على ذلك، مث أخذ خطوط الفقهاء بصحة توبته، مث خرج فقعد لإلمالء، وحضر اخللق الكثري، 
ار، وكان املستملى الواحد ينضاف إليه ستة، كل يبلغ صاحبه، فكتب الناس حىت القاضي عبد اجلب

  : وأهدي إليه العمريي كتبا، وكتب معها

 اعتد في وجوه القضاة وإن  عبد كافي الكفاة العميري

  مفعمات من حسنها مترعات  المجلس الرفيع بكتب خدم

  : فوقع الصاحب حتتها

 لوقتها الباقيات ورددنا  قبلنا من الجميع كتابا قد

   هاتقول خذ، ليس مذهبى قول  أستغنم الكثير فطبعى لست

قدم علينا الصاحب ابن : حدث أبو الرجاء الضرير، الشطرجني العروضي، الشاعر األهوازي باألهواز، قال
  : عباد، يف السنة الىت جاء فيها فخر الدولة، ولقيه الناس ومدحه الشعراء، فمدحته بقصيدة قلت فيها

 كافي الكفاة إسماعيل  إلى ابن عباد أبى القاسم الصاحب

: نت واهللا أشتهي بأن جتتمع كنييت وامسي، ولقىب واسم أيب يف بيت، فما انتهيت إىل قويل فيهاقد ك: فقال

  : أمسك، فأمسكت، فقال: ويشرب اجليش هنيئا ا فقال يا أبا الرجاء

  من بعد ماء الري ماء الصراة  الجيش هنيئا بها ويشرب
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 عملت أنا هذا يف ليلة، وأنت عملته أحسنت أنت،: أحسنت، قلت يا موالي: هكذا هو؟ قلت نعم، قال
  .يف حلظة

وممن ذكر نسب املمدوح كامال، احلارث الدؤيل، يف عاصم بن عمرو، بن : قال عبد اهللا الفقري غليه
  : عثمان، ابن عفان

 سرت عيس فطال سراها عمرو  إليك ابن عثمان بن عفان عاصم بن

  : ومن مستحسن شعر الصاحب

 تكرر في كل ساعة اءدع  دعتنى عيناك نحو الصبا

 لعينيك سمعا وطاعة لقلت  عذر المشيب" وحقك"فلو ال 

كان بعض الفقهاء ويعرف بابن احلضريي، حيضر جملس الصاحب باللياىل، : وحدث البديع اهلمذاىن قال
فغلبته عينه ليلة فنام، وخرجت منه ريح هلا صوت، فخجل وانقطع عن الس، فقال الصاحب أبلغوه 

  : عين

 كان مثل الناى والعود لحادث  بن الحضيرى ال تذهب على خجليا 

 إذ لست أنت سليمان بن داوود  الريح ال تسطيع تحبسها فإنها

  : وألىب بكر اخلوارزمى يف ابن عباد

 يوما والتذممه إن حرما كفاه  ابن عباد وإن هطلت التحمدن

  يعطي ويمنع ال بخال وال كرما  خطرات من وساوسه فإنها

  : لما مات اخلوازمي، بلغ الصاحب وفاته فقالف

 :خوارزميكم؟ قيل لي نعم أمات  لركب من خراسان رائح أقول

 "لعن الرحمن من كفر النعم أال"  اكتبوا بالجص من فوق قبره: فقلت

أبو : وحدث أبو احلسن بن أيب القاسم البيهقي، يف كتاب مشارب التجارب، وذكر الصاحب فقال
  : ل بن عباد بن عباس، الوزير ابن الوزير، كما قال الرستمي فيهالقاسم إمساعي

 موصولة اإلسناد باإلسناد  الوزارة كابرا عن كابر ورث

 عن عباد واسماعيل  يروي عن العباس عباد وزارته

مولده بكورة فارس، يف ذي العقدة، سنة ست وعشرين وثالمثائة، ومدحه مخسمائة شاعر من : قال
قاضي القضاة عبد اجلبار بن أمحد األسدأباذى، وكان قد فوض إليه : ، وممن كان ببابهأرباب الدواوين
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أيها الصاحب، : قضاء مهذان واجلبال، واستقبل القاضي عبد اجلبار الصاحب يوما، فلم يترجل له، فقال
ه، داعي: إىل الصاحب:" أريد أن أترجل للخدمة، ولكن العلم يأىب ذلك، وكان يكتب يف عنوان كتابه

فقال الصاحب " عبد اجلبار بن أمحد" ، مث كتب "وليه عبد اجلبار بن أمحد" مث كتب" عبد اجلبار بن أمحد
  .أظنه يؤول أمره إىل أن يكتب اجلبار: لندمائه

  : وأنشد الصاحب لنفسه يرثي

 رزء ما علمت جليل وذلك  يقولون لي أودى كثير بن حمد

    

 ثير في الرجال قليلك فمثل  فقلت دعوني والعال نبكه معا

ورد إىل الصاحب رجل : وذكر هالل بن احملسن، عن أيب طاهر بن احلمامي، عن األنباري الكاتب، قال
قال ومن؟ . رسائل بن عبد كان: رسائل من تقرأ عندكم؟ فقال: من أهل الشام، فكان فيما استخربه عنه

:  فلم يفطن، ورآه الصاحب فقالرسائل الصاحب: وغمزه أحد جلسائه ليقول. رسائل الصايبء: قال

تغمز محارا ال حيس وكان صاحب خراسان، امللك نوح بن منصور الساماىن، قد أرسل إىل الصاحب يف 
: السر يستدعيه إىل حضرته، ويرغبه يف خدمته، وبذل البذول السنية، فكان من مجلة اعتذاره أن قال

نام ذكرى، مث كيف يل حبمل أموايل مع كثرة كيف حيسن يل مفارقة قوم م ارتفع قدرى، وشاع بني األ
  .أثقايل؟ وعندي من كتب العلم خاصة، ما حيمل على أربعمائة مجل أو أكثر

بيت الكتب الذى بالرى، دليل على ذلك، بعدما أحرقه السلطان : وأنا أقول: قال أبو احلسن البيهقي
لكتب عشر جملدات، فإن حممود ابن سبكتكني، فإين طالعت هذا البيت، فوجدت فهرست تلك ا

إن هذه الكتب، كتب الروافض، وأهل البدع، فاستخرج منها : السلطان حممودا ملا ورد إىل الري، قيل له
كتاب احمليط باللغة عشرة جملدات، : وللصاحب من التصانيف. كل ما كان ىف علم الكالم، وأمر حبرقه

اب الزيدية، كتاب األعياد وفضائل كتاب ديوان رسائله عشرة جملدات، كتاب الكاىف رسائل، كت
وتصحيح إمامة من تقدمه، كتاب الوزراء لطيف، كتاب . النوروز، كتاب يف تفضيل على بن أىب طالب

عنوان املعارف يف التاريخ، كتاب الكشف عن مساوئ املتنىب، كتاب خمتصر أمساء اهللا تعاىل وصفاته، 
 ج السبيل ىف األصول، كتاب أخبار أيب العيناء، كتاب العروض الكاىف، كتاب جوهرة اجلمهرة، كتاب

  .كتاب نقض العروض، كتاب تاريخ امللك واختالف الدول، كتاب الزيدين، كتاب ديوان شعره

وقال بعض ولد املنجم بعد وفاة الصاحب، وقد استوزر أبو العباس الضىب، ولقب بالرئيس، وضم إليه أبو 
  : علي، ولقب باجلليل



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  449  

 الوزير ابن عباد بن عباس بعد  لحتم أبداو اهللا ال أف واهللا

  أو جاء منكم رئيس فاقطعوا راسي  جاء منكم جليل فاقطعوا أجلي إن

  : ومن شعر الصاحب

 عنه صفتي يقصر  جماله وشادن

  ال بل شفتي: فقلت  لتقبيل يدي أهوى

  : وله

 الخلق فداره سيء  لى إن رقيبى قال

  هالجنة حفت بالكار  دعنى وجهك :قلت

  : وله أيضا

 الهجران مقبلة إلينا من  وقد رأيت له سحابا أقول

 الصدود وال علينا حوالينا  وقد سحت عزاليها بسكب

كان دينار اوسي صدرا يف ديوان الري، وكان مدنرا مدرمها : حدث الوزير أبو العالء بن حسويل قال
  : مموال، فكتب رجل إىل الصاحب

 كفاة الورى دينار دينار كافي  هال يفرق في ديوان عسكر لم

  تطهير ديوانه من عابدي النار  أيسر ما في قطع شأفته فإن

  .فقبض عليه وصادره، واستوىف منه ماال عظيما، والسبب ىف ذلك البيتان

مدحت والعلم عند اهللا، مبائة ألف قصيدة شعر، عربية : مسعت الصاحب يقول: وحدث ابن بابك قال
 أموايل على الشعراء واألدباء، والزوار والقصاد، ما سررت بشعر، وال سرين شاعر، وفارسية وقد أنفقت

  : كما سرين أبو سعيد الرستمي األصفهاين بقوله

 اإلسناد باإلسناد مرفوعة  الوزارة كابرا عن كابر ورث

 عن عباد وإسماعيل  يروى عن العباس عباد وزارته

  : خنت الصاحب يرثيهوقال أبو احلسن، علي بن احلسني احلسين، 

 المعالي إثر فقدك سلت ونفس  إنها يمنى المكارم شلت أال

  وحجر على شمس الضحى إن تجلت  على الظلماء إن هي قوضت حرام

 النجوم الزهر في حيث حلت تباهي  على كافي الكفاة مآثر لتبك
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 عظمت فيه العطايا وجلت كما  فدحت فيه الرزايا وأوجعت لقد

 ونعمى أي دهر تولت أطلت،  اآلفاق أية غمةهل أتى  أال

 ذاك النعش ماذا أقلت؟ وأعواد  تعلم الغبراء ماذا تضمنت وهل

 يحاكي ندى كفيك إال استهلت  أبصرت عينى تهلل بارق فال

    

 بها عند الفداء وقلت لجدنا  ولو قبلت أرواحنا عنك فدية

المه، مع روية طويلة، وأنفاس مديدة، وحشرجة كان ابن عباد يأتى بالسجع ىف أثر ك: قال أبو حيان
صدر، وانتفاخ منخريه، والتواء شدقيه، وتعويج عنقه، واللعب بشاربه وعنفقته، فلو رأيته يقرر املسائل 

  .على هذه األمثلة العجيبة، والبيان الشايف، لرأيت عجبا من العجائب، وضربا من الغرائب

كيف رأيت موالنا الصاحب اليوم مع هذا التغرير، :  الصاحبوقال ىل يوما الشايب وقد خرجنا من جملس
السكوت عن مثله إحدى احلسنيني، وأحرق احلاتني، ولكن : وإظهاره البالغة احلسنة بني الناس، فقلت

كأنه مل خيلق هذا الرجل إال غيظا : قال يل. نعوذ باهللا ممن يوين له الشيطان عمله، ويزخرف له قوله
، وأنزلنا عليه، وأحوجنا إىل - حلى اهللا دهرا آل بنا إليه -اء لسقم األنذال، ألكباد األحرار، وشف

  : مقاساته، وأجلأنا إىل جمالسته، وأنشد يقول

 كما تبرمت األجفان بالرمد  من تبرمت الدنيا بطلعته يا

 بغض طلعته يمشي على كبدي من  يمشي على األرض مجتازا فأحسبه

لو كان في األرض جزء من 
 هسماجت

 يقدم الموت إشفاقا على أحد لم 

أهدي ابن عباد إىل صاحبه وقت وردومها إىل األهواز دينارا من ضربه، : قال يل الشايب: قال أبو حيان
  : وكتابته! وزنه ألف مثقال

 مشتقة من صفاته فأسماؤه  وأحمر يحكي الشمس شكال وصورة

 تهقيل ألف كان بعض سما وإن  قيل دينار فقد صدق اسمه فإن

 ضربت أضرابه لسراته وال  فلم يطبع على الدهر مثله بديع

 أنه مستصغر لعفاته على  إلى شاهانشاه انتسابه وصار

 لتستمتع الدنيا بطول حياته  تفاءلت أن يبقى سنين كوزنه
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 أياديه وكافي كفاته وغرس  فيه عبده وابن عبده تأنق

ما كان يف الدنيا من خدم ملكا بألف "  الدهر مثلهفلم يطبع على. "أرأيت أكذب منه حيث قال؟: فقال
واهللا لو كتبت امرأة مبثله إىل زوجها، لكان مسجا قبيحا، فكيف إىل فخر " وكايف كفاته: " دينار، مث قال

ما أحسن ما كفاه أمر أيب العالء النصراين حني هزمه بعدد قليل، بعد أن كان يف جيش عرمرم !! الدولة
قاء خرقاء، ال متيل إال إىل مثلها، لو كتب املطهر أو نصر بن هارون، أو أحد وزراء ثقيل، ولكن الدنيا مح

ما زال : قال الصاحب: عضد الدولة إليه بشيء من ذلك، ألحرقه بالنار والنفط، ومن كتاب الروزناجمة
 أحداث بغداد يذكروين بابن مشعون املتصوف، وكالمه على الناس يف مكان الشبلي، فجمعت يوما يف

املدينة، وعلى طيلسان ومصمته، ووقعت عليه، وقد لبس فوطة قصب، وقعد على كرسي ساج، بوجه 
ال بد من أن أسأله عما أقطع : حسن، ولفظ عذب، فرأيته يقطع مسائله وس يطيله ويسهب فيه، فقلت

ليه ما مل يا شيخ، ما تقول يف قد سيكونيات العلم، إذا وقعت قبل التوهم، فورد ع: به، وابتدرت فقلت
مل أؤخر إجابتك عجزا عن مسألتك بل ألعطشك إىل : يسمع به، فأطرق ساعة مث رفع رأسه وقال

هذا بعد التوهم، وإمنا سألتك قبله إىل أن ضجر، : اجلواب، وأخذ يف ضرب من اهلذيان، فلما سكت قلت
  .فانصرفت عنه

 بن حممد بالقراءة عليه، يرويها عن قرأت مبصر يف نسخة باليتمية للثعاليب، عليها خط يعقوب بن أمحد،
حدثين عرف بن : مؤلفها الثعاليب، فوجدت فيها زوائد، ال أعرفها ىف النسخ املشهورة بأيدي الناس، منها

كنت يوما ىف خزانة اخللع للصاحب، فرأيت يف ثبت احلسبانات لكاتبها : احلسني، اهلمذاين التميمي قال
يت صارت ىف تلك الشتوة، يف خلع العلويني والفقهاء والشعراء،  مبلغ عمائم اخلز، ال- وكان صديقي -

وكان يعجبه اخلز ويأمر باالستكثار : سوى ما صار فيها يف خلع اخلدم واحلاشية، مثامنائة وعشرين، قال
منه يف داره، فنظر أبو القاسم الزعفراين يوما، إىل مجيع ما فيها من اخلدم واحلاشية، عليهم اخلزوز امللونة 

: إنه يف جملس كذا يكتب، فقال: فاخرة، فاعتزل ناحية وأخذ يكتب شيئا، فسأل الصاحب عنه فقيل لهال

علي به، فاستمهل الزعفراين ريثما يتم مكتوبه، فأعجله الصاحب، وأمر أن يؤخذا ما يف يده من الدرج، 
  : - أيد اهللا الصاحب -: فقام الزعفراين إليه، وقال

  با فحسن الورد في أعضائهعج  ممن قال تزدد به إسمعه

    

  : هات يا أبا القاسم، فأنشده أبياتا منها: فقال

 الحرص أن يحزنا ويأمره  يعد الغني ما اقتنى سواك
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 نوالك نيل المنى تعد  ابن عباد المرتجى وأنت

 وممن ثناها قريب الجنى  من باسط كفه وخيرك

 ما ملكوه الغنى فأصغر  غمرت الورى بصنوف الندى

 عاجزا ألكنا وأشكرهم  أشعرهم مفحما غادرتو

 راحتى من نأى أو دنا إلى  من عطاياه تهدى الغنى أيا

 لم نخل مثلها ممكنا كسا  المقيمين والزائرين كسوت

 من الخز إال أنا ضروب  الدار يمشون في وحاشية

ه بفرس وبغلة ومحار وناقة ان رجال قال له امحلين، فأمر ل: قرأت يف أخبار معن بن زائدة: فقال الصاحب
لو علمت أن اهللا خلق مركوبا غريها حلملتك عليه، وقد أمرنا لك من اخلز حببة : وجارية، مث قال

وقميص، وسراويل وعمامة، ومنديل ومطرف، ورداء وجورب، ولو علمنا لباسا آخر يتخذ من اخلز 
 وسلم ما فضل عن لبسه يف الوقت إىل ألعطيناكه، مث أمر بإدخاله إىل اخلزانة، وصريت تلك اخللع عليه،

  .غالمه

عهدي بأيب حممد ماثال بني يدي الصاحب، : وحدثين أبو عبد اهللا حممد بن حامد احلامدي قال: قال
  : ينشده قصيدة أوهلا

 رأيك شورى بين آراء وذاك  فؤادك نهى بين أهواء هذا

 لعمرك ما أباله من داء داء  بين العيون النجل مقتسم هواك

 بشخص قريب عزمه ناء أخرى  تستقر بأرض أو تسير إلى ال

 ويوما بالخليصاء بالعذيب  بجزوى ويوما بالعقيق ويوما يوما

  شعب العقيق وطورا قصر تيماء  تنتحى نجداً وآونة وتارة

فرأيت الصاحب متقبال عليه مبجامعه، حسن اإلصغاء إىل إنشاده، مستعيدا ألكثر أبياته، مظهرا من : قال
  : اإلعجاب به واالهتزاز له، ما يعجب احلاضرين، فلما بلغ إىل قوله

 أسماء أضحت بعض أسمائي كأن  بأسماء نبزا في قبائلها أدعى

 بين إصباح وإمساء فألفا  أطلعت شعري فألقت شعرها طربا

  : زحف عن دسته طربا له، فلما بلغ إىل قوله ىف املدح

 ته أذيال فأفاءخطاب على  لو أن سحبان باراه ألسحبه



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  453  

 مستبقات أي إلقاء إليه  أرى األقاليم قد ألقت مقالدها

 ونهي وتثبيت وإمضاء أمر  :سبعتها منه بأربعة فساس

 وجبر وتشبيه وإرجاء كفر  :كذاك توحيده ألوى بأربعة

  .أحسنت أحسنت، فلما أى القصيدة، أمر له جبائزة وخلع: فجعل حيرك رأسه ويقول

إن رأى : كتب عامل رقعة إإىل الصاحب يف التماس شغل، ويف الرقعة:  الفضل امليكايلقال األمري أبو
  .من كتب إلشغايل ال يصلح ألشغايل: موالنا أن يأمر بإشغايل ببعض أشغاله فعل، فوقع الصاحب حتتها

ا ما رؤى أحد ويف من اإلعظام واإلكبار بعد موته، ما وفيه الصاحب، فإنه مل: وحدث هالل بن احملسن
جهز ووضع يف تابوته، وأخرج على أكتاف حامليه للصالة عليه، قام الناس بأمجعهم، فقبلوا األرض بني 
يديه، وخرقوا عند ذلك ثيام، ولطموا وجوههم، وبلغوا يف البكاء والنحيب عليه جهدهم، وكان يلبس 

كان أبو : الفتح بن املقدر قالالقباء يف حياته ختففا بالوزارة، وانتسابا معها إىل اجلندية وحدث عن أيب 
القاسم بن أيب العالء الشاعر، من وجوه أهل أصبهان، وأعيام ورؤسائهم، فحدثين أنه رأى يف منامه 

لو كاثرت الصاحب أبا القاسم بن عباس، مع فضلك وكثرة علمك، وجودة شعرك، : قائال يقول له
: ت أن أقصر، وقد ظن يب االستيفاء هلا، فقالأفحمتين كثرة حماسنه، فلم أدر مب أبدأ منها؟ وخف: فقلت

: ليأنس كل منهما بأخيه فقال: ثوى اجلود والكايف معا يف حفرية فقلت: فقال: أجز ما أقوله، قلت قل

إذا ارحتل الثاوون عن مستقرهم : ضجيعني يف حلد بباب ذريه فقال: مها اصطحبا حيني مث تعانقا فقلت
    " احمللة الىت فيها تربته، أو ما يستقبلك من أصفهان: باب ذريه "أقاما إىل يوم القيامة فيه: فقلت

وحدث يف كتاب الروزناجمة، وانتهيت إىل أيب سعيد السريايف، وهو شيخ البلد، وفرد األدب، حسن 
: التصرف، ووافر احلظ من علوم األوائل، فسلمت عليه، وقعدت إليه، وبعضهم يقرأ اجلمهرة، فقرأ

هو ملقت، فدافعين الشيخ ساعة، مث رجع إىل األصل، فوجد حكاييت صحيحة، واستمر إمنا : أملقت، فقلت
  : القارئ حىت أنشد وقد استشهد

  كدت أقضى الغداة من جلله  دار وقفت فى طلله رسم

رسم دار : " أيها الشيخ، هذا الجيوز، واملصراعان على هذا النشيد، خيرجان من حبرين، ألن: فقلت
مفتعلن مفعالت مفتعلن فذاك من " كدت أقضي الغداة من جلله"عالتن مفاعلن فعلن فا" وقفت ىف طلله 

ال : فقلت. اجلميع من املنسرح؟ واملصراع األول خمزوم: مل ال تقول: فقال. اخلفيف، وهذا من املنسرح
اكنا، يدخل اخلزم هذا البحر، ألنه أوله مستفعلن مفاعلن، هذه مزاحفة عنه، وإذا حذفنا متحركا، بقينا س

كدت أقضى الغداة من جلله خبفيف الضاد فأمر بتغيريه، : وليس ىف كالم العرب ابتداء به، وإمنا هو
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ورفعين إىل جنبه، وابتدأ فقريء عليه من كتاب املقتضب، باب ما جيزي وما الجيزى، إىل أن ذكر 
: مة العدل فيه؟ فقالما عال: وسحر، وأنه ال ينصرف إذا كان لسحر بعينه، ألنه معدول عن األول، فقلت

لو كان كذلك، لوجب أن تطرد : سحر، فهلمنا أن الثاين معدول عن األول قلت: إنا قلنا السحر، مث قلنا
العلة يف عتمة، فضجر واحتد، وصاح واربد وادعيت أنه ناقص، والتمس احلاكم، فكتبت رسالة أخذت 

ط أىب عبد اهللا بن رذامر عني فيها خطوط أهل النظر، وقد أنفذت درج كتاىب نسختها، وفيها خ
مشاخيهم، ورأيت الشيخ بعد ذلك عزيزا فاضال، متوسعا عاملا، فعلقت عليه، وأخذت عنه، وحصلت 

تفسريه لكتاب سيبويه، وقرأت صدرا منه، وهناك أبو بكر ابن مقسم، وما ىف أصحاب ثعلب أكثر دراية، 
، وحماسن وطرف، من بني كلمة نادرة، وما أصح رواية منه، وقد مسعت جمالسه، وفيها غرائب ونكت

ومسألة غامضة، وتفسري بيت مشكل، وحل عقد معضل، وله قيام بنحو الكوفيني وقراءم، وروايام 
ولغام والقاضى أبو بكر ابن كامل، بقية الدنيا ىف علوم شىت، يعرف الفقه والشروط واحلديث، وما ليس 

ا، وله يف حفظ الشعر بضاعة واسعة، ويف جودة التصنيف من حديثنا، ويتوسع ىف النحو توسعا مستحسن
وقد مسعت قدرا صاحلا مما . قوة تامة، ومن كبار رواة املربد وثعلب، والبحتري وأيب العيناء، وغريهم

وذكر أبا زكريا . عنده، وكنت أحب أن أمسع كالم أهل النظر بالعراق، ملا تتابع ىف حذقهم من األوصاف
  .مناظرات جرت هناك يطول شرحهاحيىي بن عدي وغريه، و

ما غبطت أحدا على مرتلة، كما غبطت الصاحب أبا القاسم : وحدث عن أيب نصر بن خواشاذه أنه قال
بن عباد، فإنا كنا مقيمني بظاهر جرجان، مع مؤيد الدولة على حرب اخلراسانية، فدخل الصاحب إىل 

 ألهل العلم، وحتته دابة رهواء، وقد أرسل عنانه، داره يف البلد، آخر ار يوم حلضور الس الذي يعقده
فرأيت وجوه الديلم وأكابرهم، من أوالد األمراء يعدون بني يديه، كما تعدو الركابية، وكان عضد 

خياطب شيخا خطابا ال يشرك معه فيه أحدا، إال أنه كان يقل مكاتبته، وكانت الكتب من عضد : الدولة
  .به أبو القاسم، عبد العزيز بن يوسفالدولة، إمنا ترد على لسان كات

أهدوا نتائج أفكارهم إىل حضرته، وساقوها . وملا وجدت الشعراء لبضائعها عند ابن عباد نفاقا وسوقا
واحتف به من جنوم األرض، وأفراد العصر، وابناء الفضل، وفرسان الشعر : فذكر الثعاليب قال. حنوه سوقا

 يقصرون عنهم ىف األخذ برقاب القوايف، وملك رق املعاين، فإنه من يرىب عددهم على شعراء الرشيد، وال
مل جيتمع بباب أحد من اخللفاء وامللوك، مثل ما اجتمع بباب الرشيد، من فحول الشعراء املذكورين، كأيب 

نواس، وأىب العتاهية، والعتايب، والنمري، ومسلم بن الوليد، وأيب الشيص، وابن أيب حفصة، وحممد بن 
  .مناذر
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ومجعت حضرة الصاحب بأصبهان، والري، وجرجان، مثل أيب احلسني السالمي، وأيب سعيد الرستمى، 
وأىب القاسم الزعفراىن، وأىب العباس الضىب، والقاضى اجلرجاىن وأىب القاسم بن أيب العالء، وأيب حممد 

بن القاشاين، والبديع اخلازن، وأيب هاشم العلوى، وأيب احلسن اجلوهري، وبين املنجم، وابن بابك، وا
اهلمذاين، وإمساعيل الشاشي، وأىب العالء األسدي، وأيب احلسن الغويري، وأىب دلف اخلزرجي، وأىب 

حفص الشهرزوري، وأيب معمر اإلمساعيلي، وأىب الفياض الطربي، وغريهم ممن مل يبلغين ذكره، أو ذهب 
، وابن احلجاج، وابن سكرة، وابن نباتة، عين امسه، ومدحه مكاتبة الرضي املوسوي، وأبو إسحاق الصايب

  .وغريهم ممن يطول ذكره

 أطال اهللا بقاء -لو ال أن الذكرى : وكتب أبو حفص األصفهاين الوراق إىل الصاحب رقعة نسختها
 تنفع املؤمنني، وهزة الصمصام تعني املصلتني ملا ذكرت ذاكرا، وال هززت -موالنا الصاحب اجلليل 

 تستعجل النجح، وتكد اجلواد السمح، وحال عبد موالنا يف احلنطة متخلفة، ماضيا، ولكن احلاجة
وجرذان داره عنها منصرفة، فإن رأى أن خيلط عبده مبن أخصب رحله، فلم يشد رحله، فعل إن شاء اهللا 

تعاىل، فوقع على رقعته، أحسنت يا أبا حفص قوال، وسنحسن فعال، فبشر جرذان دارك باخلصب، 
. ب، فاحلنطة تأتيك يف األسبوع، ولست عن غريها من النفقة مبمنوع، إن شاء اهللا تعاىلوآمنها من اجلد

انتحل فالن يعىن بعض املتشاعرين حبضرة الصاحب شعرا : وحدثين أبو احلسن الدلفي املصيصي قال: قال
  : أبلغوه عين: له، وبلغه ذلك فقال

 فيه ويجدع يضام  سرقت شعري وغيري

 رأس وأخدع دبك  أجزيك صفعا فسوف

 الشعر يصفع وسارق  المال يقطع فسارق

  .فاختذ الليل مجال وهرب من الري: قال

ما : مسعت الصاحب يقول: مسعت أبا عيسى بن املنجم يقول: وحدث عن عون بن احلسني اهلمذاىن قال
ا أذكر أنه استأذنت على فخر الدولة وهو يف جملس األنس، إال وانتقل إىل جملس احلشمة فأذن يل فيه، وم

إن املذهب مذهب : تبذل بني يدى، أو مازحىن قط إال مرة واحدة، فإنه قال يل، بلغىن أنك تقول
االعتزال، والنيك نيك الرجال، فأظهرت الكراهة النبساطه، وقلت بنا من اجلد، ما النفرغ معه للهزل، 

بعدها إىل ما جيري جمرى وضت كاملغاضب، فما زال يعتذر إىل مراسلة حىت عاودت جملسه، ومل يعد 
ومل يكن للصاحب ولد غريها، " وملا أتت الصاحب البشارة بسبطه عباد بن علي احلسين، . اهلزل واملرح



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  456  

وكان قد زوجها من أيب احلسن على بن احلسني اهلمذاين، وكان شاعرا أديبا بليغا، وله شعر منه هذان 
  : البيتان يف دار لبعض امللوك بناها

 صاحبها على األمالك كعلو  ملوك بهمةعلت دار ال دار

  "بنيت قواعدها على األفالك"  من حسنها وبهائها فكأنها

  : أنشأ الصاحب يقول

  أقبلت عند العشي  أحمد اهللا لبشرى

 سبط للنبي هو  إذ حباني اهللا سبطا

 هاشمي بغالم  ثمت أهال مرحبا

 صاحبي حسنى  علوي نبوي

  : مث قال

  قد صار سبط رسول اهللا لي ولدا  ئما أبداهللا حمدا دا الحمد

  : وقد ذكرت ذلك الشعراء يف أشعارهم، فمن ذلك قول أيب احلسن اجلوهري يف قصيدة منها

 جد بنيه بعد كافله فصار  بعد رسوب اهللا كافله وكان

  في الطالقان فقرت عين ناقله  هلم للخبر المأثور مسنده

 مامة فى أولى مخايلهاإل عنه  الكنز عباد وقد وضحت فذلك

والصاحب . ملا روت الشيعة أن بالطالقان كرتا من ولد فاطمة، ميأل اهللا به األرض عدال، كما ملئت جورا
من الطالقان من قرى أصفهان، فلما رزق سبطا فاطميا، تأولوا له هذا اخلرب، وأنا برئ من العهدة، هذ 

  .لصواب ما تقدمالذي ذكر الثعاليب، أن طالقان من قرى أصفهان، وا

من نظر لدينه نظرنا لدنياه، : وعرض على أبو احلسن الشقيقي البلخي، توقيع الصاحب إليه يف رقعته: قال
فإن آثرت العدل والتوحيد، بسطنا لك الفضل والتمهيد، وإن أقمت على اجلرب، فليس لكسرك من جرب، 

  .ن أيب عبد اهللا حممد بن حامدوهذه رسالة كتبها الصاحب إىل أيب على احلسني بن أمحد، يف شأ

    

ومسعت األمري أبا الفضل عبيد اهللا ابن أمحد امليكاىل يسردها، فزادين جريها على لسانه، : قال الثعاليب
، وقد أرخى الليل سدوله، "سحنة"كتايب هذا يا سيدي صدر من : وصدورها عن فمه إعجابا ا، وهي

ن شاء اهللا، إذا مد الصباح غرره، قبل أن يسبغ حجوله، وسحب الظالم ذيوله، وحنن على الرحيل غدا إ
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ولو ال ذلك ألطلته، كوقوف احلجيج على املشاعر، ومل أقتصر منه على زاد املسافر، فإن احملتمل له، 
وسيع احلقوق لدى، حقيق أن أتعب له خاطري ويدي، وهو أبو عبد اهللا احلامدي، كان وايف مع ذلك 

 وقتل قاتله، يكت له فآنسنا بفضله، وأنسنا - رفع اهللا منازله -بييب السعيد الشيخ الشهيد، أيب سعيد الش
اخلري من عقله، فلما فجع بتلك الصحبة، ومبا كان فيها من القربة، مل يرض غري بايب بتلك مشرعاً، وغري 

كتب جنايب مرتعا، وقطع إىل الطريق الشاق، مؤكدا حقا ال يشق غباره، وال ينسي على الزمان ذماره، ف
على جناح هذه النهضة الىت بنا مل يستقر نواها، ومل تلق عصاها، فإخراج احلر املبتدئ األمر، القريب 

العهد بوطأة الدهر، حتامل عليه باملركب الوعر، فرددته إليك يا سيدي، لتسهل عليه حجابك، ومتهد له 
 فوضته إليه، وهو إىل أن جنابك، ويترصد عمال خفيف النقل، ندى الظل، فإذا اتفق عرضته عليه، مث

. يتسق ذلك ضيفي ذلك ضيفي، وعليك قراه، وعندك مربعه ومشتاه، ويريد اشتغاال بالعلم يزيده استقالله

إىل أن يأتيه إن شاء اهللا خربنا ىف االستقرار، مث له اخليار، إن شاء أقام على ما وليته، وإن شاء التحق بنا 
ن مبا يعنيه على بعض االنتظار، إىل أن خيتار له كل االختيار، فأوعز ناشرا ما أوليته، وقد وقعت له إىل فال

  .إليه بتعجيله، واكفين شغل القلب ذا احلر، الذي أفردين بتأميله، إن شاء اهللا تعاىل وحده

  : وكتب إىل القاضي أيب بشر، الفضل بن حممد اجلرجاين، عند وروده باب الري وافدا عليه

  إلى بلد حططت به خيامي  تحدثت الركاب بسير أروي

 كقادمة الحمام بقادمة  أطير من شوق إليها فكدت

أفحق ما قيل من أمر القادم؟ أم ظن كأماين احلامل؟ ال واهللا، بل هو درك العيان، وإنه ونيل املىن سيان، 
فمرحبا أيها القاضي براحلتك ورحلتك، بل أهال بك وبكافة أهلك، ويا سرعة ما فاح نسيم مسراك، 

ووجدنا ريح يوسف من رياك فحث املطى تزل غلىت برؤياك، وتزح عليت بلقياك، ونص على يوم 
الوصول جنعله عيدا مشرفا، ونتخذه مومسا ومعرفا، ورد الغالم أسرع من رجع الكالم، فقد أمرته أن يطري 

  : على جناح نسر، يترك الصبا يف عقال وأسر

 يا زياد بن عامرنحوى  فأذنتك  سقى اهللا دارات مررت بأرضها

  بلقياك قد زحزحن حر الهواجر  قرب أرتجي أن أنالها أصائل

  : أرى موالنا قد أغار ىف قوله: وقال بعض ندماء الصاحب له يوما

  ولكن لصون الحسن بين برود  برود الوشى ال لتجمل لبسن

  : على املتنيبء يف قوله

  ولكن كي يصن به الجماال  لبسن الوشى ال متجمالت
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  : فقال كما أغار هو يف قوله

 العمى ما لها قائد كأنها  ما بال هذي االنجوم حائرة

  : على العباس بن األحنف يف قوله

 أغمى تحير ما لديه قائد  والنجم فى كبد السماء كأنه

  : وللصاحب أيضا

 لهم مذ غاب بدر دجاها فقلت  يقولون لي كم عهد عينك بالكرى

 لصارمتها حتى يقال نفاها  معةولو تلتقي عين على غير د

  : من قول املهليب الوزير

  فما تلتقي إال على دمعة تجري  تصارمت األجفان منذ صرمتني

  : وللصاحب أيضا

 النفوس بفترتي عينيه يروي  ومهفهف حسن الشمائل أهيف

 قلبي من إسار يديه فجذبت  زال يبعدني ويؤثر هجرتي ما

 قوال أقيم مع الروى عليه  بديهة: تراجعه فقلت :قالوا

 أو كالشمس أو كبويه كالبدر  ال راجعته ولو أنه واهللا

  : أخذه من قول ابن املعتز

  كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي  واهللا ال كلمتها ولو انها

هكذا ذكر الثعاليب، ونسب هذا البيت إىل ابن املعتز، وهو ألىب بكر حممد بن السراج : قال املؤلف
  . وله قصة ظريفة، وهي مذكورة يف أخباره من هذا الكتابالنحوي،

    : ومما هجي به الصاحب، قول أيب العالء األسدي

 المساجد حرا ضره بادي يأوى  رأيت مسجى في مرقعة إذت

 الخطوب إلى لؤم ابن عباد به  فاعلم بأن الفتى المسكين قد قذفت

  : وقال السالمي

  حرهاعبد اهللا بن  ابن عباد بن عباس يا

 دنياك كرها إلى  تنكر الجبر وأخرجت

  : ومر أبو العباس بن الضيب، بباب الصاحب بعد موته، فقال
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  أين ذاك الحجاب والحجاب؟؟  أيها الباب لم عالك اكتئاب

 اآلن فى التراب تراب؟ فهو  من كان يفزع الدهر منه أين

  : دةوأليب القاسم بن العالء األصفهاين، يرثي الصاحب من قصي

 طرا بل الدنيا بل الدين حواء  مت وحدك لكن مات من ولدت ما

 بعد ما ندبتك الخرد العين من  نواعي العال مذ مت نادبة هذي

 عليك الرعايا والسالطين تبكي  عليك العطايا والصالت كما تبكي

 بعد ما نان المالعين واستيقظوا  السعاة وكان الخوف أقعدهم قام

 سليمان وانحل الشياطين مضى  هم إن هم انتشروااليعجب الناس من

  : وكتب الصاحب إىل أيب العالء األسدي من أجود أبياته

  ببابي ويهدي بالعشي سالمها  بعيني أن يلم رسولها يقر

 رسولك بكتاب سبق األفكار والظنون، وحسدت عليه القلوب - أطال اهللا بقاءك -ورد يا شيخي 
 قاصر ومقصر، ومثل ليالينا بني اللوى فمحجر بكالم كالورق النضري، تتأوه العيون، وترك الواصفني بني

منه الغصون، وكالنور املنري، أفنانه فنون فصاد فين حليفا للشوق أو رهينا، رحنيا على احلنني وساء قرينا، 
وكيف ال وقد ألفنا القرب حوال، حولنا رياض األدب ترف، ودوننا رواحل الفضل تزف منلك رقاب 

ملنطق، ونتنازع أطراف الكالم املنمق، ونقطع اللياىل تناشدا وتذاكرا، وحتادثا وتسامرا، إىل أن خيلع ا
ووردنا من املشيب . الظالم ثيابه، وحيدر املصباح نقابه، هذا دأبنا كان، إىل أن جاوزنا الشباب مراحل

  .ضنا عن املوارد العذابمث حان الفراق، فنحن حىت اليوم منه يف جو كدر، وجنم منكدر يقب. مناهل

 إعادة هاتيك األحوال، وتلك األيام اخلضراء الظالل، و إن - واهللا نسأل -ويعرضنا على لواعج العذاب، 
كان اهللا قد زادنا بعدك مناجح ومنائح وأيادي غوادي وروائح، حىت فتحنا الفتوح، وذللنا الصروح، 

أنا الرقاب، وطلبنا الثار، واصطنعنا الصنائع، وجعلنا ورنقنا الفتوق، ونسخنا القرون، وأثرنا اآلثار، ووط
ودائع النعم قطائع، وعقدنا يف أعناق األحرار مننا، أحسبها من سبل اإلحسان سننا، إنا قد حتملنا مشاق، 
مالت على القوة بالضعف، وحتاملت على األشر بالوهن، ودفعت إىل معاجلة خطوب، تعجب الدهر من 

 الزمان عند شجاعتنا هلا فحار، وها أنا أحرج ما كنت إىل أن أرفه، وال صربنا عليها فحار، وجنب
أستكره، وقد رميت بسهم األربعني، وأرميت على شرف اخلمسني، مدفوع األشغال واألثال، إىل متاعب 

ومصاعب، لو مين ا ابن ثالثني قويا أزره، طريا جرضه، لقام عجزه، وقعدت به نفسه، وأظنين كنت 
  : قدميا قلت
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 ممتثل في األمم وأمرك  لم عرتك الهموم :وقائلة

 الهموم بقدر الهمم فإن  دعيني وما قد عرا: فقلت

وما أنا على الراحة آسف، بل على أال أكون مشغوال بأخرى، أمهد هلا وأكدح، وأدأب لنفسى وأنصح، 
    مقدمتها والرسالة طويلة كتبت . ، ومهل ويسر، إنك على ما تشاء قدير- اللهم وفق وقدر -

ذكر حممد ما فعله الصاحب مع القاضي عبد اجلبار ابن أمحد، من حسن العناية والتولية والتمويل، فلما 
أنا ال أترحم عليه، ألنه مل يظهر توبته، فطعن عليه يف ذلك، ونسب إىل قلة : مات الصاحب كان يقول

على ثالثة آالف : دره فيما قيلالرعاية، فال جرم أن فخر الدولة، قبض عليه بعد موت الصاحب، وصا
ألف درهم، وعزله عن قضاء الري، ووىل مكانه القاضي أبا احلسن، علي بن عبد العزيز اجلرجاين، 

إن عبد اجلبار باع ألف : فقيل. العالمة، صاحب التصانيف والفضائل اجلمة، وقد ذكرته أنا يف بابه
ملسلم خيلد يف النار على ربع دينار، ومجيع طيلسان مصري يف مصادرته، وهو شيخ طائفتهم، يزعم أن ا

وقرأت يف كتاب . هذا املال من قضاء الظلمة، بل الكفرة عنده وعلى مذهبه، وإمنا ذكرت هذا لالعتبار
وكان الصاحب أبو القاسم يراعي من ببغداد، واحلرمني من : هالل بن احملسن، بن إبراهيم الصايبء قال

ء، وأوالد األدباء والزهاد والفقهاء، مبا حيمله إليهم يف كل سنة مع أهل الشرف، وشيوخ الكتاب والشعرا
احلاج، على مقاديرهم ومنازهلم، وكان حيمل إىل أىب إسحاق إبراهيم بن هالل مخسمائة دينار، وإىل ألف 

درهم جبلية، مع جعفر بن شعيب، فأذكر وقد راسله بعد وفاة عضد الدولة، باالستدعاء إىل حضرته 
. ل له النفقة الواسعة، واملعونة الشاسعة عند شخوصه، واإلرغاب واإلكثار عند حضورهبالرى، وبذ

فكانت عقله بالذيل الطويل، والظهر الثقيل، متنعه من ترك موضعه، ومفارقة موطنه، فيما كتبه إليه 
  : باالعتذار عن التأخري

 عن شأوهن مآربي وتقاعست  على أعقابهن مطالبى نكصت

 نفاذا كالشهاب الثاقب كانت  يحة بعد مامني القر وتبلدت

  دفن األعزة في العذار الشائب  شرخ شبيبتي فدفنتها وبكيت

  : ومنها

 أقبل ظهر كف الصاحب حتى  أن لى ذاك الجناح لطار بي فلو

 سعادة كل جد خائب ضمنت  في سقيا سحائبه التي وأعيش

  ذاهبحتى السواد من الشباب ال  العادات حول قبابه وأراجع

 بكل مسائل ومجارب شحنت  من جلساء حضرته التي وأعد
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 فيقول هذا كاتبي؟ متثبت  من ذا سائل عنى له :فيقول

 وخدمته أجل مراتبي أنى  أروم بهمتي ما فوق ذا أترى

  ومنها يعتذر 

 غيث راحته الملث الساكب من  عوائقي التى تعتاقني كثرت

 شيرتي وأقاربيرابعي وع هو  لهم ولد وبطن ثالث ولد

 بوارق يومها المتقارب شامت  تسع بعدها خمسون قد والسن

 يقصر عن ترفه راكب والحال  يضعفعن تجشم راجل فالجسم

  كانت على المملوك ضربة الزب  للسلطان طاعة مالك وعلى

 سواء في الحساب الحاسب كل  مع شهرتي كتصرفي وتعطلي

نني، اليت تويف فيها جدي، أحسن بانقضاء مدته، وحضورمنيته، فلما كانت سنة أربع ومثا. وهي طويلة
فكتب إىل الصاحب كتابا يسأله فيه، إقرار هذا الرسم املذكور على ولده، وإجراءه هلم من بعده، وقرن 

  : الكتاب بقصيدة أوهلا

 للخطب الجسيم فيصغر وتذكر  منك النائبات فتحذر نحذر

  ك معروف ويخشاك منكرفيرجو  بك الدنيا ثياب جمالها وتكسي

  : يقول فيها

 بآيات تروع وتذعر إلي  إن المنية أعذرت أسيدنا

  على مورد ما عته للمرء مصدر  نذر قد آذتني بهجمة لها

 كنت بالتقديم لي تتأخر إذا  ألستحلي مرارة طعمه وإنى

 غمضت عينا وعينك تنظر إذا  لنفس كان منك معاشها وحق

 طابت نفسه حين يقبر حضانك  وفاتهورث األوالد بعد  ومن

 والماجد الحر يصبر مطالبنا  منك الجود حتى تمردت تمرد

 والجنب منى معفر؟ وأطلبه  منك الرفد عمرى كله أأطلب

 موقف فيه لك الحمد ينشر لها  بأولى بدعة لك في الندى وليست

وكتبت عن نفسي كتابا يف معناه، وأمرين بأن أنفذ ذلك، فأنفذته، : قال هالل بن احملسن. وهي طويلة
ووصل ونفذ من حيمل الرسم على العادة، مث اتفق أن تويف الصاحب يف اول سنة مخس ومثانني وثالمثائة، 
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  .فوقف، وكانت بني وفاما شهور

    

ما بقي من أوطاري وأغراضي، إال : ومسعت حمدثا حيدث أبا إسحاق، أنه مسع الصاحب يقول: قال هالل
: راق، وأتصدر ببغداد، وأستكتب أبا اسحاق الصايبء، ويكتب عين وأغري عليه، فقال جديأن أملك الع

  .ويغري على وإن أصبت

حضر الصاحب أبو القاسم بن عباد دار الوزير املهلي، عند وروده : وحدثين أبو إسحاق جدي قال: قال
تأخر اإلذن، كتب إىل إىل بغداد، مع مؤيد الدولة، فحجب عنه لشغل كان فيه، وجلس طويال، فلما 

  : رقعة لطيفة فيها

 غيري كاأليور ويخرج ويدخل  وأترك محجوبا على الباب كالخصي

  .فأقرأا الوزير املهليب، فأمر بإدخاله

وكان الصاحب عند دخوله إىل بغداد، قصد القاضي أبا السائب، عتبة بن عبيد لقضاء حقه، فتثاقل : قال
:  به ضعف حركته، وقصور ضته، فأخذ الصاحب بضبعه وأقامه، وقاليف القيام له، وحتفز حتفزا أراه

  .نعني القاضي على قضاء حقوق إخوانه، فخجل أبو السائب واعتذر إليه

حدثين أبو منصور عبد العزيز بن حممد بن : وذكر القاضي أبو علي التوخي يف كتاب نشوار احملاضرة
دخلت يف حداثيت يوما على : املؤمنني املطيع هللا، قالعثمان، املعروف بابن عمرو الشرايب، حاجب أمري 

فتطول : أيب السائب القاضي، فتثاقل يف القيام يل، وأظهر يل ضعفا عنه للسن، والعلل املتصلة به، قال
 على اكمال الرب، - أيده اهللا -أعني قاضي القضاة، : فجذبت يده بيدي، حىت أقمته القيام التام، وقلت له

وقد كنت عاتبا عليه يف اشياء عاملين ا، وإمنا جئته للخصومة، فبدأت : حقوقهم؟ قالوتوفية اإلخوان 
تتفضل الستماع كلمتني؟ مث تقول ما شئت، فقلت له، : ألخذ الكالم، فحني رأى الشر يف وجهي قال

 عفو بال: قال" فاصفح الصفح اجلميل: "، يف قوله تعاىل- رضي اهللا عنه -روينا عن ابن عباس، : فقال

  .تقريع، فأنت رأيت أن تفعل ذلك، فافعل، فاستحييت من االستقصاء عليه، وانصرفت

والذي عندي، أن اخلرب إمنا جرى بني هذا والقاضي، وبلغ أمره الصاحب، فانتحله لنفسه، : قال املؤلف
 ممن حيب الفخر، وانتحال الفضائل، - رمحه اهللا -وحكاه يف جملس أنسه، فشاع عنه، وكان الصاحب 

  : ومن أشعار الصاحب. اليت رمبا قصر عنها

  ذكرك موقوف على خاطري  خاطرا يخطر في تيهه يا

 فال متعت بالناظر عندى  لم تكن آثر من ناظري إن
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  : وكتب إىل أيب احلسن الطيب

  والجوع قد أثر فى األخالط  رجوناك على انبساط إنا

 بالتعل قفا بقراط صفعت  عسى ملت إلى التباطي فإن

  : وله

 حياتي مذ تغيبت أرقم ووجه  بعدت فطعم العيش بعدك علقم

 في غير الندار مرخم وودك  قد أدغمت في النوى فمالك

  : وقال ملا حضرته الوفاة

 يسل السيف بعد وفاتي بظلم  وكم شامت بي عند موتي جهالة

  من الذل بعدي مات قبل مماتي  علم المسكين ماذا يناله ولو

  : وله أيضا

 غزاال لج في عقوقه يشكو  لنا كالبدر في شروقه بدا

  من عاشق أحسن من معشوقه  يا عجبي والدهر في طروقه

هل تعرفون نظريا ملعناها ىف شعر : أنشدنا الصاحب هذه القوايف ليلة وقال: قال أبو بكر اخلوارزمي
  : ال أعرف إال قول البحتري: احملدثني؟ فقلت

 أكتب من كاتبه أصبح  ومن عجب الدهر أن األمير

  : فقال جودت وأحسنت، هكذا فليكن احلفظ وله ويروق لغريه: قال

  وغدا اصطباري في هواه كخصره  رشأ غدا وجدي عليه كردفه

 وكأن ليلة هجره من شعره  يوم وصاله من وجهه وكأن

 رمت مسكا نلته من نشره أو  ذقت خمرا خلتها من ريقه إن

 عارضه يقوم بعذره فعذار  ةتكبر واستطال بحسن وإذا

  : وله أيضا

  حتى إذا كاد أن يسعى به وقفا  دب العذار على ميدان وجنته

 يكتب الما فابتدا ألفا أراد  كاتب عز المداد له كأنه

  : وله أيضا

 بمن قد خطك اليوم فائتمر تشبه  كأن اهللا قال لحسنه وخط
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   من صفحة القمر؟؟وأين ظالم الليل  أين الخط من حسن وجهه وهيهات

  : وله ايضا

 لي بالغنج عباث فقال  وشادن قلت له ما اسمكما

  فقلت أين الكاث والطاث  من لثغته ألثغا فصرت

    

  : وله يصف الثلج

 عليها قبلة أو عضة نقلي  المدامة يا غالم مصيرا هات

 الدنيا سبائك فضة وكأنما  أو ما ترى كانون ينثر وروده؟

  : وله أيضا

 لرقتها إال على المتوهم  أو حمراء فهي مخيلة صفراءو

 الخمر أم هاتا إلى الكرم تنتمي إلى  في الكرم أن انتماءه يشككنا

 يدي وارضي بما قاله فمى بغير  لك الوصف دون القصف مني فخيمي

  : وكتب إىل أيب الفضل بن شعيب

 بحسن عهدك ظنا؟ فأسأنا  أبا الفضل لم تأخرت عنا يا

 أنت ذلك المتمني فإذا  نت نفسي صديقا صدوقاكم تم

 وبعهد الصبا وإن بان منا  الشباب لما تثنى فبعض

 للرسول كان وكنا التقل  جوابي إذا قرأت كتابي كن

  : وله أيضا

  كن شفيعي إلى فتى مسرور  يا بن يعقوب يا نقيب البدور

 بها على المهجور فتصدق  له إن الجمال زكاة قل

  : عضد الدولةوله ميدح 

 تتأتى في حساب المنجم وال  يحار المشترى في طريقها سعود

 حين صاروا كالهشيم المحطم على  عالم أحييت من بعد عالم وكم

 النصارى في المسيح بن مريم مقال  لو ال اهللا قال لك الورى فواهللا
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 أبصرت عيناك وجه مذمم لما  فحامد لو فضت فغاضت على الورى

 سمعت أذناك ذكر ملوم لما  لو حظوا بزكاتهاولكن  وكال

 لم أحرج ولم أتاثم لغيرك  ولو قلت إن اهللا لم يخلق الورى

  : وله يهجو

 يبذل فينا أسفله أبدا  سبط متوى رقيع سفله

 فلهذا تلعن المعتزلة  لنا نيكه فى دبره إعتز

  : يقال: وله يف رجل كثري الشرب بطيء السكر

  توالت عليه من نداماه قرقف؟  ليس يسكر بعدما لماذا

  : فقلت

 لم تجد شيئا فماذا تحيف فإن  سبيل الخمر أن تنقص الحجى

  : وله أيضا

 سواه غير مشروط وما  شرط الشروطي فتى أير

 قوما أنه لوطي يوهم  من اإلبرة لكنه أبغى

  : وله أيضا

  مشيبا على كارضي قد فرش  تصد أميمة لما رأت

 أال ليته ما نقش :فقالت  نقش الشبابالشيب : لها فقلت

  : وله أيضا

  وصرنا جميعا من عيان إلى وهم  تناءت باألحبة دارهم ولما

 .لي قد تمكن من خصم كمعتر  مني الشوق غير مسامح تمكن

 ^  

  الجزء السابع 
  إسماعيل بن عبد اهللا بن محمد، بن ميكال

مواضع، مات ليلة االثنني اخلامس عشر من صفر، سنة أبو العباس املكيايل، وقد ذكر هذا النسب يف عدة 
اثنتني وستني وثالمثائة بنيسابور، وهو ابن اثنتني وتسعني سنة، ودفن مبقربة باب باب معمر، وكان شيخ 

خراسان، ووجهها وعينها يف عصره، مسع بنيسابور أبا بكر حممد بن إسحاق بن خزمية، وأبا العباس حممد 
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 العباس أمحد بن حممد املاسرجسي، وبكور األهواز، عبد ابن أمحد بن موسى بن إسحاق السراج، وأبا
مثل أبن علي النيسابوري، وأيب احلسني حممد بن : اجلواليقي احلافظ واحلسن بن ار، مسع منه احلفاظ

 قلد ولد أبو العباس بنيسابور، فلما: احلجاحجي، وأيب عبد اهللا، ابن البيع احلافظ، وذكره يف التاريخ وقال
أمري املؤمنني املقتدر باهللا، أباه عبد اهللا بن حممد، لألعمال بكور األهواز، محل إىل حضرة أبيه، فاستدعى 

أبا بكر حممد بن احلسن، ابن دريج لتأديبه، فأجيب إليه إجياباً له، وبعث بأيب بكر الدريدي إليه، فهو كان 
ال، وابنه أيب العباس، قال الدريدي قصيدته مؤدبه وكان واحد عصره، ويف عبد اهللا بن حممد، بن ميك

  .املشهورة يف الدنيا، اليت مدحهم ا

أنشدنيها مؤديب أبو بكر : مسعت أبا العباس، وقد سئل عن مقصورة الدريدي يقول: مث قال احلاكم
حاكي أنشدنا أبو بكر بن دريد إما ترى رأسي : الدريدي، مث قرأا عليه مراراً، فسألناه أن ينشدها فقال

هذه األبيات قد ذكرنا فيها، فلو أنشدها : لونه إىل أن بلغ إىل األبيات، اليت مدحهم الدريدي فيها، فقال
    : بعضكم؟ فقرأها عليه أبو منصور الفقيه، وأقر ا وهي

  عن شنآن صدني وال قلى  العراق لم أفارق أهله إن

  : إىل أن بلغ قوله

  يعتاقني صرف الفنادهري أو   ال زال شكري لها مواصالً

  .إىل هنا قرئ عليه مث أنشدنا لفظاً إىل آخرها، وذلك يف شهر رمضان، سنة ست وأربعني وثالمثائة

مسعت أبا بكر بن حممد ب إبراهيم اجلوري األديب، وهو حيدثنا عن أيب بكر بن دريد، قلت : قال احلاكم
 ملا قدم على عبد اهللا بن حممد، بن ميكال، كتبت عنه بفارس: أين كتبت عنه؟ ومل تدخل العراق؟ قال: له

ال واهللا إال رجل، إمام يف األدب : أبو العباس إذ ذاك صيب، فقال: لتأديب ولده أيب العباس، فقلت له
  .والفروسية، حبيث يشار إليه

مسعت أبا العباس بن ميكال، يذكر صلة : ومسعت أبا عبد اهللا حممد بن احلسني الوضاحي يقول: قال
وإيش الذي وصل إليه من خاصة الشيخ؟ : قال الوضاحي فقلت له. ي يف إنشائه املقصورة فيهمالدريد
  .مل تصل يدي إذ ذاك، إال إىل ثالمثائة دينار، صببها يف طبق كاغد، ووضعتها بني يديه: فقال

  .وروى عنه أبو علي احلافظ يف مصنفاته، وأبو احلسني احلجاجي ومشاخينا رضي ا هللا عنه

ملا تويف أيب عبد اهللا بن ميكال، أمر أمري املؤمنني، : مسعت أبا حممد عبد اهللا بن إمساعيل يقول: كمقال احلا
أن أقلد األعمال اليت كان يتقلدها أيب، فأمر يل باللواء واخللعة، وأخرج يف ذلك خادماً من خواص اخلدم، 

اسان معاش أرجع إليه، فلما يل خبر: وكوتبت فيه، فبكيت واستعفيت، والناس يتعجبون من ذلك، وقلت
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انصرفت إىل نيسابور، جاءين أبو نصر بن أيب حية غداة مجعة، فقالك ينبغي أن تتأهب للركوب إىل 
الرئيس أيب عمرو اخلفاف، فإن هذا رسم مشايخ البلد معه، ركبت معه إليه فلم يتحرك يل، فخرجت من 

 سبحان اهللا، رددت على املقتدر لواء الوالية :ما الذي أبكاك؟ فقلت: عنده وأنا أبكي فقال يل أبو نصر
ال : بفارس، وخوزستان، وانصرفت إىل نيسابور، حىت أزور أبا عمرو اخلفاف، فلم يتحرك يل، فقال يل

تغتم ذا، واعمل إىل اخلروج إىل هراة، فإن وايل خراسان، أمحد بن إمساعيل ا، وإذا رآك وضربك 
فتأهبت وأصلحت هدية له وخرت إىل . قاب كل من بنيسابوربالصوجلان وعلم حملك، أجلسك على ر

هراة، فوصلت إىل خدمة السلطان، ورضي خدميت، ودعاين إىل الصوجلان، ورضي مقامي، فلما استأذنت 
لالنصراف، عرض على أعماالً جليلة، فامتنعت عنها، فزودين جبهاز وخلع وكان األمر على ما ذكره أبو 

  .نصر بن أيب حية

قال يل الوزير ابو جعفر، أمحد بن احلسني العتيب، ملا أجلسين : ت أبا عبد اهللا بن أيب ذهل يقولومسع: قال
األمري الرشيد هذا الس، نظرت إىل مجيع اهل خراسان، ممن يؤهل للجولس معي يف جملس السلطان، 

لما حضر امتنع أيده اهللا، فلم أجد فيهم أجل من أيب العباس بن ميكال، فسألت السلطان استحضاره، ف
ديوان الرسائل هو مثل قضاء القضاة، أمر منوط بالعلم والعلماء، فتقلد ديوان : فقلت له: منتقلد العمل

  .الرسائل صار جليس يف جملس السلطان، وكان على كره من أيب العباس

 يغري زيه من ملا قلد أبو العباس بن ميكال الديوان، أمر أن: ومسعت أبا حيىي محاد بن احلمادى يقول: قال
التعمم حتت احلنك والرداء وغري ذلك، فلم يفعل، وراجع السلطان فيه حىت أذن فيه، فكان جيلس يف 

ومسعت قاضي اقضاة أبا احلسن حممد بن صاحل اهلامشي يذكر : قال. الديوا متطلساً متعمماً حتت احلنكة
آثارهم عندنا : هلم خبراسان، فقالآثار امليكالية ببغداد، ويصف إنشاء ابن ميكال، فوصف له بعض أحوا

  .بالعراق أكثر منها خبراسان، ألم نقالة م عندنا إىل خراسان

  إسماعيل بن ابي ذؤيب السدي األعور

عبد الرمحن بن أيب كرمية، موىل زينب بنت قيس، بن : عبد الرمحن، ابن أيب ذؤيب السدي األعور وقيل
الكوفة، مات سنة سبع وعشرين ومائة، يف أيام بين خمزمة، من بين عبد مناف، حجازي األصل، سكن 

روى عن أنس ابن مالك، وعبد خري، وأيب صاحل، ورأى ابن عمر، وهو . أمية، يف والية مروان بن حممد
السدي الكبري، وكان ثقة مأموناً، روى عنه الثوري وشعبة، وزائدة، ومساك بن حرب، وإمساعيل بن أيب 

  .خزمية، وسليمان التيمي
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احلافظ : السدي أعلم بالقرآن من الشعيب، وقال أبو بكر بن مردويه: ان ابن أيب خالد إمساعيل يقولوك
إمساعيل بن عبد الرمحن السدي، يكىن أبا حممد، صاحب التفسري، إمنا مسي السدي، ألنه نزل بالسدة، 

سلم، منهم سعد كان أبوه من كبار أهل أصبهان، أدرك مجاعة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  .بن أيب وقاص، وأبو سعيد اخلدري، وابن عمر، وأبو هريرة، وابن عباس

 وقال - يعين باب اجلامع - يف سدة اجلامع - يعين املقانع -نسب السدي إىل بيع اخلمر : وقال غريه
ما مسعت : قال حيىي بن سعيد. إمنا مسي السدي، ألنه كان جيلس باملدينة يف موضع يقال له السد: الفلكي

وحممد بن مروان بن عبد اهللا، ابن إمساعيل، بن عبد الرمحن السدي، من أهل . أحداً يذكر السدي إال خبري
روى عنه ابنه علي، . الكوفة يروى عن الكليب صاحب التفسري، وداود بن أيب هند، وهشام بن عروة

وكان حيىي . و السدي الصغريوه. ويوسف بن عدي، والعالء بن عمرو، وأبو إبراهيم الترمجاين، وغريهم
حممد بن : وقال البخاري. بن معني يقول، السدي الصغري، حممد بن مروان صاحب التفسري، ليس بثقة

كان : وسئل أبو علي صاحل جهرة عنه فقال. مروان الكويف، صاحب الكليب، ال يكتب حديثه ألبتة
  .ضعيفاً، وكان يضع احلديث، وكل ضعفه

إمساعيل بن عبد الرمحن األعور، يعرف :  تاريخ أصبهان، من تصنيفه قالوذكر احلافظ أبو نعيم يف
بالسدي، صاحب التفسري، كان أبوه عبد الرحنم يكىن أبا كرمية، من عظماء أهل أصبهان، تويف يف والية 

إنه رأى سعد بن أيب : مروان، وذكر كما تقدم، وكان عريض اللحية، إذا جلس غطت حليته صدره قيل
  .وقاص

: هذا التفسري أخذته عن ابن عباس، إن كان صواباً فهو قد قاله: إن السدي قال:  أبو نعيم بإسنادهوقال

رأيت نفراً من أصحاب النيب صلى : إنه قال: قال أبو نعيم فيما رفعه إىل السدي. وإن كان خطأً فهو قاله
ن أنه ليس أحد منهم، على كانوا يرو. اهللا عليه وسلم، منهم أبو سعيد اخلدري، وأبو هريرة، وابن عمر

  .احلال اليت فارق عليها حممداً، إال عبد اهللا بن عمر

  إسماعيل بن عبد الرحمن، بن أحمد

ابن إمساعيل، بن إبراهيم، بن عامر، بن عابد، أبو عثمان الصابوي، مات يف ثالث حمرم سنة تسع وأربعني 
، أبو عثمان الصابوين اخلطيب، املفسر احملدث هو األستاذ اإلمام شيخ اإلسالم: وأربعمائة قال عبد الغافر

الواعظ، أوحد وقته يف طريقته، وكان أكثر أهل العصر من املشايخ مساعاً وحفظاً، ونشراً ملسموعاته 
  .وتصنيفاته، ومجعاً وحتريضاً على السماع، وإقامة الس احلديث

سار، وراة من أيب بكر بكر أمحد بن مسع احلديث بنيسابور، من أيب العباس التابويت، وأيب سعيد اللسم



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  469  

إبراهيم الفرات، وأيب معاذ شاه بن عبد الرمحن، ومسع بالشام واحلجاز، ودخل معرة النعمان، فلقي ا أبا 
العالء أمحد ابن سليمان، ومسع باجلبال وغريها من البالد، وحدث بنيسابور، وخراسان إىل غزنة، وبالد 

  .وبالشام، وبيت املقدس، واحلجازاهلند وجرجان، وآمل وطربستان، 

  .روى عنه أبو عبد اهللا القارئ، وأبو صاحل املؤذن

  .أن الصابوين وعظ للناس سبعني سنة: ومن تاريخ دمشق

  : وله شعر منه: قال

 وال يجود بمعوان ومفضال  مالي أرى الدهر ال يسخو بذي كرم

 الالثناء بإنعام وإفض حسن  وال أرى أحداً في الناس مشترياً

 نسجوا فيه بمنوال كأنما  سواسية في لؤمهم شرعاً صاروا

ومولده ببوشنج للنصف من مجادى اآلخرة سنة ثالث وسبعني وثالمثائة، : وذكر من فضله كثرياً مث قال
  .وذكر وفاته كما تقدم

  إسماعيل بن بنان الخطيبي

بن أيب أسامة، والكرميي، وعبد اهللا بن علي، بن إمساعيل بن حيىي، ابن بنان اخلطييب أبو حممد، مسع احلارث 
وكان ثقة فاضالً نبيالً، فهما عارفاً . وروى عنه الدار قطين، وابن شاهني، وابن زقويه. أمحد، وغريهم

وصنف تارخياً كبرياً على ترتيب السنني، وكان عاملاً باألدب، ركيناً عاقالً، . بأيام الناس، وأخبار اخللفاء
د اخلطييب يف حمرم سنة تسع وتسعني ومائتني، ومات يف مجادى اآلخرة، سنة ول. ذا راي يتحرى الصدق

  .مخسني وثالمثائة، يف خالفة املطيع هللا

    

جاء أبو بكر بن جماهد، وإمساعيل اخلطييب إىل مرتل أيب عبد : مسعت األزهري يقول: حدث اخلطيب قال
: إمساعيل، ملا استأذن إمساعيل أذن له، فقال لهالصمد اهلامشي، فقدم إمساعيل أبا بكر، فتأخر أبو بكر وقدم 

  .أدخل ومن أنا معه؟

وجه إىل الراضي باهللا ليلة عيد فطر، فحملت : وحدث عن احلسن بن رزقويه، عن إمساعيل اخلطييب قال
إين عزمات يف غٍد على : إليه راكباً بغلة، فدخلت عليه وهو جالس يف الشموع، فقال يل يا إمساعيل

فأطرقت مث قلت يقول : س يف املصلى، فما أقول إذا انتهيت يف اخلطبة إىل الدعاء لنفسي؟ قالالصالة بالنا
رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صاحلاً ترضاه، ": أمري املؤمنني
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فدفع إىل ؟ فقال حسبك، مث أمرين باالنصراف، وأتبعين خبادم، "وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني
  .خريطة فيها أربعمائة دينار، وكانت الدنانري مخسمائة، فأخذ اخلادم منها لنفسه مائة أو كما قال

  إسماعيل بن علي الخضيري

من أعمال دجيل، مث من ناحية ر تاب، كان فاضالً متميزاً لسناً، ذا بالغة وبراعة، وله يف ذلك تصانيف 
 غالباً، قدم بغداد، وقرأ األدب على أيب حممد إمساعيل ابن أيب معروفة متدولة، إال أن اخلول كان عليه

منصور، موهوب بن اخلضر اجلواليقي، وعلى أيب الربكات عبد الرمحن، األنياري، وعلى علي بن عبد 
الرحيم السلمي بن العصار، وأدرك ابن اخلشاب أبا حممد، وأخذ عنه علماً مجاً، وقرأ على أيب الغنائم بن 

ورعاً زاهداً تقياً، رحل إىل املوصل، وأقام ا يف دار احلديث عدة سنني، مث اشتاق إىل حبشي، وكان 
وطنه، فرجع إىل بغداد، فمات ا يف صفر سنة ثالث وستمائة، وله تصانيف ورسائل مدونة وخطب، 

  .وديوان شعر، وكتاب جيد يف علم القراءات رأيته

  : ومن شعره

  ال وال خاملنبيه وال  عالم يبقى وال جاهل ال

  يودي أخو اليقظة والغافل  سبيل مهيع الحب على

  إسماعيل بن عيسى، بن العطار أبو إسحاق

: له من الكتب: من أهل السري، بغدادي، روى عنه احلسن بن علويه، ذكره حممد بن إسحاق الندمي وقال

  .كتاب املبتدإ

  إسماعيل بن القاسم، بن عيذون، بن هارون

، بن سليمان، املعروف بالفايل، أبو علي البغدادي، موىل عبد امللك بن مروان، ولد ابن عيسى بن حممد
مبنازجرد من ديار بكر، ودخل بغداد سنة ثالث وثالمثائة، وأقام ا إىل سنة مثان وعشرين وثالمثائة، مات 

أيام احلكم بقرطبة يف ربيع اآلخر، سنة ست ومخسني وثالمثائة، ومولده يف سنة مثانني ومائتني، ويف 
املستنصر كانت وفاته، ومسع من أيب القاسم عبد اهللا بن حممد، بن عبد العزيز البغوي، وأيب سعيد 

الحسني بن علي، بن زكريا بن حيىي، بن صاحل، بن عاصم، بن زفر العدوي، وأيب بكر بن دريد، وايب 
 علي بن سليمان األخفش، بكر بن السراج، وأيب عبد اهللا نفطويه، وأيب إسحاق الزجاج، وأيب احلسن
فهو نسوب إىل قايل قال، بلد : وقرأ كتاب سيبويه على ابن درستويه، وسأله عنه حرفاً حرفاً، وأما نسبته

ملا دخلت بغداد، انتسبت إىل قايل قال، رجا ء أن أنتفع بذلك، ألا ثغر : قال القايل. من أعمال أرمينية
، فلما تأدب ببغداد، ورأى أنه الحظ له بالعراق، قصد بالد من ثغور املسلمني، ال يزال ا املرابطون
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الغرب، فوافاها يف أيام املتلقب باحلكم، املستنصر باهللا عبد الرمحن، بن احلكم، بن هشام بن عبد الرمحن، 
بن معاوية، بن هشام، بن عبد امللك، بن مروان، بن احلكم، بن أيب العاص، بن أمية، ين عبد مشس، ابن 

وهذا أول من دعي من هؤالء بالغرب أمري املؤمنني، إمنا كان املتولون قبله يدعو ببين :  قالوا.عبد مناف
فوفد القايل إىل الغرب، يف سنة ثالثي وثالمثائة، فأكرمه صاحب الغرب، وأفضل عليه إفضاالً . اخلالئف

ألمايل، معروف بيد عمه، وانقطع هناك بقية عمره، وهناك أملى كتبه أكثرها عن ظهر قلب، منها كتاب ا
  .الناس، كثري الفوائد، غاية يف معناه

    

كتاب نوادر أيب علي، مبار لكتاب الكامل، الذي مجعه املربد، ولئن كان كتاب : قال أبو حممد بن حزم
أيب العباس أكثر حنواً وخرباً، فإن كتاب أيب علي أكثر لغة وشعراً، وكتاب املمدود واملقصور، رتبه على 

خمارج احلروف من احللق، مستقى يف بابه، ال يشذ منه شيء يف معناه، مل يوضع مثله، كتاب التفعيل، و
مقاتل الفرسان، كتاب تفسري السبع الطوال، كتاب البارع يف اللغة على حرف املعجم، مجع فيه كتب 

  .وال نعلم أحداً من املتقدمني ألف مثله: قال الزبيدي. اللغة، يشتمل على ثالثة آالف ورقة

كتاب البارع أليب : قال الشيخ اإلمام أبوحممد العريب: قرأت خبط أيب بكر حممد بن طرخان، بن احلكم
علي القايل، حيتوي على مائة جملد، مل يصنف مثله يف اإلحاطة واالستيعاب، إىل كتب كثرية ارجتلها 

  .وأمالها عن ظهر قلب كلها

 احلسني الزبيدي النحوي، صاحب كتاب خمتصر وممن روى عن القايل أبو بكر حممد ابن: قال احلميدي
العني، وأخبار النحويني، وكان حينئذ إماماً يف األدب، ولكن عرف فضل أيب علي فمال إليه، واختص به 

  .استفاد منه، وأقر له

وكان أقام ببغداد مخساً وعشرين سنة، مث خرج منها قاصداً إىل املغرب، سنة مثان وعشري : قال احلميدي
ة، ووصل إىل األندلس، يف سنة ثالثني وثالمثائة، يف أيام عبد الرمحن الناص، وكان ابنه األمري أبو وثالمثائ

العاس، احلكم ابن عبد الرمحن، من أحب ملوك األندلس للعلم، وأكثرهم اشتغاالً به، وحرصاً عليه، 
كتب إليه، ورغبه يف إنه هو الذي : فتلقاه باجلميل، وحظي عنده، وقرب منه، وبالغ يف إكرامه، ويقال

  .الوفود عليه، واستوطن قرطبة، ونشر علمه ا

وكان إماماً يف علم العربية، متقدماً فيها، متقناً هلا، فاستفاد الناس منه، وعولوا عليه، واختذوه حجة : قال
 فيما نقله، وكانت كتبه على غاية التقييد، والضبط واإلتقان، وقد ألف يف علمه الذي اختص به تآليف

مشهورة، تدل على سعة علمه وروايته، وحدث عنه مجاعة، منهم أبو حممد عبد اهللا بن الربيع، بن عبد 
وكان : قال. اهللا التميمي، ولعله آخر من حدث عنه، وأمحد بن أبان، بن سيد الزبيدي، كما ذكرنا آنفاً
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  .أعلم الناس بنحو البصريني، وأرواهم للشعر مع اللغة

ملا احندرنا إىل بغداد، كنا يف رفقة فيها أهل قايل قال، وهي :  قيل له القايل؟ فقالوسألته مل: قال الزبيد
قرية من قرى منازجرد، وكانوا يكرمون ملكام من الثغر، فلما دخلت بغداد، نسبت إليهم لكوين معهم، 

  .وثبت ذلك علي

ه، يبعثه على التأليف، وينشطه وكان احلكم املستنثر قبل واليته األمور، وبعد أن صارت إلي: قال احلميدي
بواسع العطاء، ويشرح صدره باإلجزال يف اإلكرام، وكانوا يسمونه بالبغدادي، لكثرة مقامه، ووصوله 

  .إليهم منها

كتبت إىل أيب علي البغدادي : أخربنا أبو احلكم، منذر بن سعيد البولطي قال: قال السلفي بإسناد له
  : ريب وقلتالقايل، أستعري منه كتاباً من الغ

 المتلطف وصدغه  بحق رئم مفهف

  من الغريب المصنف  إلى بجزء ابعث

  فأجابين وقضى حاجيت، : قال

 أي تألف بفيك  در تألف وحق

  إليك ما كنت أسرف  بعثت بنفسي ولو

  ابن صالح، بن إسماعيل

قة واألمانة، صحب املربد ابن صاحل، بن عبد الرمحن، الصفار، أبو علي، عالمة بالنحو باللغة، مذكور بالث
هو ثقة، صام أربعة : صحبة اشتهر ا وروى عنه، ومسع الكثري، وروى الكبري، أدركه الدار قطين، وقال

ومثانني رمضان، وكان متعصباً للسنة، مات فيما ذكره اخلطيب، سنة إحدى وأربعني وثالمثائة، ومولده 
كرخي، بينهما عرض الطريق، دون قرب أيب بكر سنة تسع وأربعني ومائتني، ودفن بقرب قرب معروف ال

  .اآلدمي، وأيب عمر الزاهد

  : أنشدين الصفار لنفسه: قال أبو عبيد، حممد بن عمران املرزباين

 غبت حوالً ال أرى منكم رسالً وإن  ظرتكم القيت أهالً ومرحباً إذا

 كنت زواراً فما بالنا نقلى وقد  وإن جئت لم أعدم أال قد جفوتنا

 الضيم أن أرضى بذا منكم فعال بل  الحق أن أرضى بذلك منكم أفي

 لمن ال يرى يوماً على له فضالً  أعطي صفاء مودتي ولكنني
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 فال أصل الجافي وال أقطع الحبال  اإلنصاف في الناس كلهم وأستعمل

  ولن أعطي المخلوق من نفسي الذال  هللا الذي هو خالقي وأخضع

    

  أحمد الوثابيإسماعيل بن محمد، بن 

أبو طاهر، من أهل أصبهان، له معرفة تامة باألدب، وطبع جواد بالشعر، مات يف سنة ثالث وثالثني 
ما رأيت بأصفهان يف صنعة الشعر والترسل، أفضل منه، : ومن خطه نقلت: قال السمعاين. ومخسمائة

ت عليه داره بأصبهان، وما أضر يف آخر عمره، وافتقر وظهر اخللل يف أحواله، حىت كاد أن خيتلط، دخل
خذ القلم واكتب، وأملى علي يف : افترحت عليه رسالة فقال يل. رأيت أسرع بديهة منه يف النظم والنثر

إنه خيل بالصلوات املفروضة، : احلال بال ترو وال تفكر، كأحسن ما يكون، إال أين مسعت الناس يقولون
  .واهللا أعلم حباله

  : له منهاوأنشد عنه السمعاين أشعاراً 

 وزمت مطايا للرحيل سراع  فقالوا وقفة ووداع أشاعوا

  كفاني من البين المشتت سماع  وداع ال أطيق عيانه: فقلت

 وعند النوى سر الكتوم مذاع  يملك الكتمان قلب ملكته ولم

  : وأنشد عنه له

 على حد الوداع وقوف ونحن  فو اهللا ال أنسى مدى الدهر قولها

 وللماء من فوق الخدود وكيف   الضلوع تلهبمن تحت وللنار

 بين للصاحبين صروف تفرق  قاتل اهللا الصورف فإنما أال

  : وأنشد له عنه أيضاً

 نفسي ترى الحرمان ذكراها كأن  طابت لعمري على الهجرا ذكراها

  هل مهجة برد يأس الوصل أحياها؟  بيأس وتفنيها طماعية تحيا

 أبانا صدق دعواها بشاهدين  نةلها دون دعوى الحب بي قامت

 وإن تحقبت مجراها ومرساها  شكوى وإجراء الدموع معاً إرسال

  .وأنشد عنه له م قصيدة

 أثالت القاع طال بها العهد وزر  فعج صاح بالعوج الطالح إلى الحمى
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 أحشاء تضمنها الوجد وأوحش  عيناُ بعد عين أوانساً تعوض

 ساءني هج تعقبه صد ماك  ساءني وجد وال ضرني هوى وما

 كسقط النار عالجه الزند بريقاً  خليلي من ثنية بارق تبصر

 كرأي الغمر إمضاؤه رد ويخفى  وأحياناً يرق ويرتقي يدق

 بها م نار وجد بها وقد ويطفى  بها من ذكر حزوى ليانة فيقضى

 أليل البرق إذ عهده نقد فهاك  كان عهد الوصل أضحى نسيئة وإن

 عبق الوادي وفاح بهاالرند فقد  سيم الريح من أفق الحمىلي ن وشم

  إسماعيل بن محمد، بن عبدوس الدهان

أبو حممد النيسابوري، أنفق ماله على األدب، وتقدم فيه، وبرع يف علم اللغة، والنحو والعروف، وأخذ 
ه واتص بااألمري عن إمساعيل بن محاد اجلوهري، فاستكثر منه، وحصل كتابه كتاب الصحاح يف اللغة خبط

  .أيب الفضل امليكايل بشعر كثري، مث أويت الزهد واإلعراض عن األعراض الدنيا

  : وقال ملا أزمع احلج والزيارة

 سواد عيني أمتطيه ملكت  راجالً ووددت أني أتيتك

 قبر رسول اهللا فيه إلى  ومالي ال أسير على الماقي

  : وله أيضاً

 وبلغت الرسالة والوحيا تنصح  خير مبعوث إلى خير أمة أيا

 رسول اهللا أفنيتها سعيا إليك  فلو كان في اإلمكان سعى بمقلتي

  : وله أيضاً

  ليس سوى واحد يقول  عصى ربه ولكن عبد

 ظنه جميل فإنما  لم يكن فعله جميالً إن

  : وقال لصديق له

 ناصح لك ذو صداقه فإني  يا أبا إسحاق فاقبل نصحتك

  فما اإلدبار إال في الوراقه   علومما بدا لك من تعلم

  ...وسألين أن أردد شيئاً من أشعاره يف الغزل واملديح يف كتايب هذا، فانتهيت يف ذلك إىل رواية: قال

  إسماعيل بن محمد القمي النحوي
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  .كتاب العلل. له من التصانيف، كتاب اهلمز: ذكره ابن الندمي فقال

  إسماعيل بن محمد، بن عامر، بن حبيب

وله كتاب . له وألبيه قدم يف األدب، وله شعر كثري تقوله بفضل أدبه: أبو الوليد الكاتب بإشبيلية فيقال
مات أبو الوليد ب حممد بن عامر، قريباً من سنة أربعني وأربعمائة بإشبيلية، ومن شعره . يف فضل الربيع

  : يف الربيع

  رهمن نش وأتاك ينشر ما طوى  فقد سفر الثرى عن بشره أبشر

    

  عقل العيون على رعاية زهره  من حسنه في معقل متحصناً

 ودر عليه أنفس دره فيه  بعد ما سحب السحاب ذيوله من

 عليه مسحة من بشره ألقى  كأن الحاجب بن محمد شهر

  إسماعيل بن مجمع األخباري

بة الواقدي هو أحد أصحاب السري واألخبار، ومعروف بصح: ذكره حممد بن إسحاق الندمي فقال
كتاب أخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم، : له من التصنيف. املختص به، مات سنة سبع وعشرين ومائتني

  .ومغازيه، وسراياه

  إسماعيل بن موهوب، بن أحمد، بن محمد

ابن اخلضر، بن اجلواليق، يكىن أبا حممد، كان إمام أهل األدب، بعد أبيه أيب منصور بالعراق، واختص 
لد اخللفاء، مات يف شوال سنة مخس وسبعني ومخسمائة، وكان مليح اخلط، جيد الضبط، يشبه بتأديب و

خطه خط والده، وكانت له معرفة حسنة باللغة واألدب، وكانت له حلقة جبامع القصر، يقرئ فيها 
ومولده يف شعبان، . مسع منه ابن األخضر، وابن محدون احلسن تاج الدين، وغريمها. األدب كل مجعة

  .وكان بينه وبني أخيه إسحاق يف املولد سنة ونصف، ويف الوفاة ثالثة أشهر. سنة اثنيت عشرة ومخسمائة

حدثت أن أبا احلسن، جعفر بن حممد، بن فطريا، ناظر واسط والبصرة، وما بينهما من تلك النواحي، 
 فرأى يف جملسه -ضوان،  سقى اهللا عهوده صوب الر-دخل يوماً إىل بعض الوزراء يف أيام املستضيئ باهللا 

الذي كان جبلسه، رجالً مل يعرفه، فهابه وجلس بني يدي الوزير، وكان بان فطري معروفاً باملزاح 
هذا الشيخ : يا موالنا، من هذا الذي قد جلس يف جملسي؟ فقال: والنادرة، فتقدم حىت قال للوزير مساراً

ليس هو من أرباب املناصب، هذا : اصب هو؟ قالوأي أرباب املن: فقال. األمام أبو حممد بن اجلواليقي
  .هو اإلمام الذي يصلي بأمري املؤمنني، صلوات اهللا عليه وسالمه
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أيها الشيخ، أن ينبغي أن : فقام مبادراً وأخذ بيده، وأزاحه عن موضعه، وجلس يف منصبه، وقال له: قال
 مرتلة، فأما على أنا، وأنا ناظر تتشامخ على إمام الوزير ومن دونه، فتجلس فوقهم، ألنك أعلى منهم

  .فما متالك أهل الس من الضحك أن ميسكوه: قال. واسط والبصرة وما بينهما، فال

  إسماعيل بن المبارك اليزيدي

بن أيب حممد حيىي، بن املبارك اليزيدي نذكر نسبه ووالدته يف ترمجة أبيه حيىي، إن شاء اهللا تعاىل وحده، 
اء الرواة، الفضالء من وجل أبيه، وكان شاعراً مصنفاً، صنف كتاب طبقات وكان إمساعيل أحد األدب

أنشدنا اليزيدي أبو عبد اهللا، يعين حممد بن : الشعراء، فنقلت من خط عمر بن حممد، بن سيف الكاتب
  : العباس، بن حممد، بن أيب حممد، بعد فراغه من كتاب الوحوش لعم أبيه، إمساعيل بن أيب حممد اليزيدي

 عليك يا رب فيه فاتكالي  رابني من الدهر ريب اكلم

 صنع له أوالمكروه بوب  إن من كان ليس يدري أفي المح

 عنه إلى الذي يكفيه جز  بأن يفوض ما يع لحرى

 أحنى من أمه وأبيه فة  البر الذي هو في الرأ اإلله

 لها مخلصاً وأستعفيه ه  بي الذنوب أستغفر الل قعدت

 من فضله وكم نعصيه؟؟ مة  كرامة والنعكم يوالي لنا ال

  : ومن شعره عن املرزباين

  بالنقص من قوتي وعزمي  أتت ثمانون فاستمرت

 بعد التمام جسمي واختل  جلدي ودق عظمي فرق

 ذي تهمة وحزم صحبة  أني صحبت دهري ياليت

 لم ينتفع بعلم رواه  لم يكن عامالً بعلم من

  .م، ومات على يف سينة مخس وسبعني وثالمثائةوقال يرثي علي بن حيىي املنج

  إذ ضم شخص علي في الثرى رجم  السماح ومات الجود والكرم مات

 ملثا توالي صوبه الديم غيثاً  من مجدث فابتل ساكنه سقيت

 ضوءاً لها تجلى به الظلم وكنت  لنا بعدك األيام مظلمة عادت

 من بعدك الهرمأخلقه  فاليوم  الزان فتيا مشرفاً نضراً كان

 يفرج الهم عنهم ذلك العلم  كنت للخلق في حاجاتهم علماً قد
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  األغر أبو الحسن

أخذ عن أيب احلسن علي بن محزة الكسائي، ولقيه قوم من : ذكره أبو بكر الزبيدي يف حناة مصر، وقال
     أهل األندلس، ومحلوا عنه يف سنة سبع وعشرين ومائتني، 

  لطرماح، بن الحكيمأمان بن الصمصامة، ابن ا

ابن احلكم، بن نفرن بن قيس، بن جحدر، بن ثعلبة، بن رضا ب مالك، بن أمان، ب عمرو، ابن 
والطرماح الشاعر املشهور، ويكىن أمان . ربيعت، بن جرول، بن ثعل، بن عمرو، بن الغوث، أيب طئ

قال أبو الوليد . ين متيمواطرحه با ألغلب، إذ صار إليه األمر هلجاء جده الطرماح ب. هذا، أبا مالك
  : أبطأت على أيب مالك وكان مريضاً فكتب إىل: املهدي

 دائي قد أصار المخ ريرا أن  المهدي عن مألكا أبلغ

  ولقد أصبحت في المرضى أسيراً  في المرضى مريضاً مطلقاً كنت

 العيش في الدنياكثيرا وتمل  ما مت فانعم سالماً فإذا

  .ن النحو، واللغة، والشعروأخذ عنهاملهدي جزءاً م

  أمية بن عبد العزيز، بن أبي الصلت

من أهل األندلس، كان أديباً فاضالً، حكيماً منجماً، مات يف سنة تسع وعشري ومخسمائة، يف احملرم 
وكان قد ورد إىل مصر . باملهدية من بالد القريوان، وهو صاحب فصاحة بارعة، وعلم بالنحو، والطب

مر، من ملوك مصر، واتصل بوزيره ومدير دولته، األفضل شاهنشاه، بن أمري اجليوش يف أيام املسمى باآل
بدر، واشتمل عليه رجل من خواص األفضل، يعرف مبختار، ويلقب بتاج املعايل، وكانت مرتلته عند 

األفضل عالية، ومكانته بالسعد حالية، فتحسنت حال أمية عنده، وقرب من قلبه، وخدمه بصناعي الطب 
جوم، وأنس تاج املعايل منه بالفضل، الذي ال يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فوصفه حبضرة والن

األفضل، وأثىن عليه، وذكر ما مسعه من أعيان أهل العلم، وإمجاعهم على تقدمه يف الفضل ومتيزه عن 
 ذكر وكان كاتب حضرة األفضل يومئذ، رجل قد محى هذا الباب، ومنع من أن مير مبجلسه. كتاب وقته

أحد م أهل العلم باألدب، إال أنه مل يتمكن من معارضة قول تاج املعايل، فأغضى على قذى، وأضمر 
أليب الصلت املكروه، وتتابعت من تاج املعايل السقطات، وأفضت إىل تغري األفضل، والقبض عليه 

ألفضل يف سجن املعونة واالعتقال، فوجد حينئذ السبيل إىل أيب الصلت، مبا اختلق له من احملال، فحبسه ا
مبصر، مدة ثالث سنني وشهر واحد، على ما أخربين به الثقة عنه، مث أطلق، فقصد املرتضي أبا طاهر حيىي 

وقد ذكر ذلك يف . بن متيم، بن املعز، بن باديس، صاحب القريوان، فحظى عنده، وحسن حاله معه
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واستشهد فيها ذه األبيات يف وصف ابن رسالة مل يذم فيها مصر، ويصف حاله، ويثين على بان باديس، 
  : باديس

 ليعدل عندي ذا الجناب جناب  أستسغ إال نداه ولم يكن فلم

 وإن هطلت منه على سحاب  كل إنعام يخف احتماله فما

 يأت باب دونه موحجاب ولم  أجل اصنع ماجل ربه ولكن

  على أن رأيي في هواك صواب  شئت إال أن أدل عواذلي وما

 وغربت أني قد ظفرت وخابوا  قوماً خالفوني وشرقوا موأعل

  : ومن شعره أيضاً

 نعماك ملء إنائها فتدقت  ال غرو إن لحقت لهاك مدائحي

 الورقاء قبل غنائها وتطوق  القضيب ولم يحن إبانه يكسى

  : ومنه يرثي

 أرهب غير اهللا من أحد ولست  كنت جارك واأليام ترهبني قد

  وما حسبت الليالي من ذوي الحسد  فيك ظالمةالليالي  فنافستني

كتاب األدوية املفردة، كتاب تقومي الذهن يف املنطق، كتاب الرسالة : وأليب الصلت من التصانيف
املصرية، كتاب ديوان شعره كبري، كتاب رسالة عمر يف األسطرالب، كتاب الديباجة يف مفاخر 

ختار من أشعار احملدثني، ومن شعر أمية منقوالً من صنهاجة؟ كتاب ديوان رسائل، كتاب احلديثة ف مي
  : كتاب سر السرور

 في اللهو إيغالي وإفراطي وطال  حسبي فقد بعدت في الغي أشواطي

 فيه بوفري غيرمحتاط وجدت  في اللهو عمري غير متعظ أنفقت

 فيه على بعد من الشاطئ غرقت  أخلص من بحر الذنوب وقد فكيف

 اعترافي بأني المذنب الخاطي إال   رضاك بهرب مالي ما أرجو يا

  : ومنه أيضاً

 بين الضياء والغبش والصبح  يومي ببركة الحبش هللا

 في يمي مرتعش كطائر  والنيل تحت الرياح مضطرب

 بالنور عطفها ووشي دبج  في روضة مفوة ونحن
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  فنحن من نسجها على فرش  نسجتها يد الربيع لنا قد

  دعاه داعي الهوى فلم يطش  هم رجلالناس كل وأثقل

 سورة الهم غير منتعش من  الراح إن تاركها فعاطني

 أشفى لشدة العطش فهن  بالكبار مترعة وأسقني

حدثين طلحة أن أبا الصلت، اجتمع يف بعض مترتهات مصر، مع وجوه أفاضلها، : قال حممد بن حممود
  :  صدغه على صفحة خده، فاستو صفوه إياه، فقالفمال لصيب صبيح الوجه، عدمي الشبه، قد نقط نون

 لديه بالذي أخفى بحت  بالحس والظرف منفرد

 غفلة عني وعن لهفي في  شكوت وهومن تيهه لهفي

 ألنها أضنت وما تشفى  قد عوقبت أجفانه بالضنى

 ممتنع القطف لكنه  أزهر الورد على خده قد

  قد قطرت من كحل الطرف  الخال به نقطة كأنما

وحدثين أبو عبد اهللا الشامي، وكان قد درس عليه، واقتبس ما لديه، أن اإلفضل كان قد تغري عليه : قال
وكنت أختلف إليه إذ ذاك، فدخلت إليه : وحبسه باإلسكندرية يف دار الكتب احلكيم أرسططاليس، قال

اكتب، : واب، مث قال بعد ساعةيوماً، فصادفته مطرقاً، فلم يرفع رأسه إىل على العادة، فسألته فل يرد اجل
  : وأنشدين

 به فإذا دائي من السبب أحضى  قد كان لي سبب قد كنت أحسب أن

 كتائب أعدائي سوى كتبي وال  فما مقلم أظفاري سوى قلمي

إن فالناً تلميذي، قد طعن يف عند األمري األفضل، مث رفع رأسه إىل : فكتبت وسألته ع ذلك، فقال
  .يناه دمعاً، ودعا عليه، فلم حيل احلول حىت استجيب لهالسماء، واغرورقت ع

  :  يف صفة فرس- وكان ممن درس عليه، واختلف إليه -وأنشدين الشيخ سليمان بن الفياض اإلسكندراين 

 فهي مدام ورسغها زيد  إال حجول مؤخرها صفراء

  في الحضر والحضر عندها وخد  مجهودها فراهتها تعطيك

  : ما هو من صناعتهوأنشدين له يهجو، و

 شكل القياس مجموعة حدود  وموالته وسيده صاف
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  والست تحت االثنين موضوعة  فو االثنين مرتفع فالشيخ

 في الجميع مصنوعة بحشمة  محمول ذي وحامل ذا والشيخ

 في دمشق مطبوعة غريبة  قياس كانت نتيجته شكل

  : دم ذكرمها قبلوقرأت يف الرسالة املصرية، زيادة على البيتني املتق

  يسلى من الهم أو يعدى على النوب  وكم تمنيت أن ألقى بها أحداً

 كانت مواعيدهم كاآلل في الكذب  فما وجدت سوى قوم إذا صدقوا
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  الباءباب 
  برزخ بن محمد، أبو محمد العروضي

برزخ بن حممد : ةومن علماء الكوف: أظنه من موايل كندة، وقال ابن درستويه: موىل جبيلة، وقال الصوىل
 على اخلليل، وأبطل - يف زعمه -العروضي، وهو الذي صنف كتاباً يف العروض، نقض فيه العروض 

  .الدوائر واأللقاب، والعلل اليت وضعتها، ونسبها إىل قبائل العرب، وكان كذاباً

د برزخ كان الناس قد البوا على أيب حمم: مسعت أيب يقول: حدث جبلة بن حممد قال: وحدث الصوىل
ابن حممد العروضي، لكثرة حفظه، فساء ذلك محاداً وجناداً، فدسا إليه من يسقطه، فإذا هو حيدث 

باحلديث عن رجل فعل شيئاً، مث حيدث به عن رجل آخر بعد ذلك، مث حيدث به عن آخر، فتركه الناس 
ن مل يكن إ: كاين ونس النحوي يقول: مسعت سلمة يقول: وحدث صعود قال. حىت كان جيلس وحده

إن كان ما أيت به حقاً وإال فقد : وصدق يونس يقول: قال سلمة. برزخ أروى الناس، فهو أكذب الناس
  .كذب، ألنه حدث عن أقوام ال يعرفهم الناس

  : سئل الفراء عن برزخ، فأنشد قول زهري: وحدث ابن قادم قال

 بياناً عند آخر معهد فالقت  أضاعت فلم يغفر لها غفالتها

  .ن الناس اجتنبوه، لشيء استبانوه منهيريد أ

وحسبك : عمن رويت هذا؟ قال عين: روى برزخ شعراً المرئ القيس فقال له جناد: وحدث املازين قال
  .من هذا أتيت يا غافل: يب، فقال له جناد

  : كنا نروى لربزخ أشعاراً منها: وحدث الصويل عن أيب عبد اهللا، أمحد بن احلسن السكوين قال

 فاضل لهم في الذكاء أنني  ي وبين قومي إالبين ليس

 ألسن البغضاء تتلقاه  حسدوني فزخرفوا في قوالً

    

 من الرجاء يالئي فأتاني  كنت أرجو العالء فيهم بعلمي

 جنيته من وفاء وانتقاص  قد أفدتها من رخاء شدة

 حضري بن قيس شعراُ، أنشدين عثمان ابن حممد أليب حنش، وامسه: وحدث احلارث بن أيب أسامة قال
  : يقوله يف برزخ

 حين يوزن وزن فيل فظلك  قد فقدتك من ثقيل أبرزخ

 منك في هم طويل جليسك  فماتنفك إنساناً تماري
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 بالسماع المستطيل علينا  وباألشعار علمك حين يقضى

 بأكل الرنجبيل أثاروه  كلطم سنور إذا ما يكون

. رأيته يف جلود: قال حممد بان إسحاق الندمي. تاب بناء الكالمكتاب العروض، ك: ولربزخ من التصانيف

وكتاب معاين العروض على حروف املعجم، كتاب النقض على اخلليل وتغليظه يف العروض، كتاب 
  .األوس يف العروض، كتاب تفسري الغريب

  بشر بن يحيى، بن علي القيني النصيبي

يب كثري األدب، وله من الكتب فيما ذكره حممد ابن أبو ضياء من أهل نصيبني، شاعر قليل الشعر، وأد
كتاب سرقات البحتري م أيب متام، كتاب اجلواهر، كتاب اآلداب، كتاب السرقات الكبري مل : إسحاق

  .يتم

  بقي بن مخلد األندلسي، أبو عبد الرحمن

 وقال الدار .مات باألندلس، سنة ست وسبعني ومائتني، يف قول أيب سعيد بن يونس:ذكره احلميدي وقال
وبقي من حفاظ احملدثني، وأئمة الدين، : قال احلميدي. مات سنة ثالث وسبعي، واألول أصح: قطين

والزهاد الصاحلني، رحل إىل املشرق، فروى عن األئمة، وأعالم السنة، منهم اإلمام أبو عبد اهللا، أمحد بن 
 وأمحد بن إبراهيم الدورقي، وخليفة بن حممد، بن حنبل، وأبو بكر ابن عبد اهللا، بن حممد، بن أيب شيبة،

خياط، ومجاعات أعالم، يزيدون على املائتني، وكتب املصنفات الكبار، واملنثور الكثري، وبالغ يف اجلمع 
  .والرواية، ورجع إىل األندلس، فمألها علماً مجاً، وألف كتباً حساناً، تدل على احتفاله واستكثاره

فمن مصنفات بقي ابن خملد، كتاب تفسري القرآن، وهو الكتاب الذي : قال لنا أبو حممد علي بن أمحد
. أقطع قطعاً ال أستثين فيه، أنه مل يؤلف يف اإلسالم مثله، وال تصنيف حممد بن جرير الطربي وال غريه

كتاب مصنفه الكبري، الذي رتبه على أمساء الصحابة، فروى فيه عن ألف وثالمثائة : ومنها يف احلديث
 مث رتب حديث كل صاحب على أمساء الفقه، وأبواب األحكام، فهو مصنف ومسند، صاحب ونيف،

فإنه روى . وماأعلم هذه الرتبة ألحد قبله، مع ثقته وضبطه، وإتقانه واحتفاله يف احلديث، وجودة شيوخه
ع مئاة رجل وأربعة ومثانني رجالً، ليس فيه عشر ضعفاء، وسائرهم أعالم مشاهري، ومنها كتاب يف 

وى الصحابة والتابعني ومن دوم، الذي أرىب فيه على مصنف أيب بكر، بن أيب شيبة وغريه، فصارت فتا
تصانيفه قواعد اإلسالم، ال نظري هلا، وكان حبراً ال يقلد أحداً، وكان خاصاً بأمحد بن حنبل، وجارياً يف 

  .اً يف تفسري القرآنكل هذا من كتاب احلميدي، وإما ذكرته لتصنيفه كتاب. مضمار البخاري ومسلم

ولد بقي بن خملد األندلسي يف رمضان، سنة إحدى ومثانني، وتوىف ليلة : وذكر له ترمجة أخرى فقال فيها
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الثالثاء، لتسع وعشرين لية مضت من مجادى اآلخرة، سنة ست وسبعني ومائتني، ودفن يف املقربة 
ا حنو العشرين عاماً، ويف الثانية حنو األربعة املنسوبة إىل بين العباس، وكانت له رحلتان، أقام يف إحدامه

عشر عاماً، فأخربين أيب أنه كان يطوف يف األمصار على أهل احلديث، فإذا أيت وقت احلج، أيت إىل مكة 
فحج، هذا كان فعله كل عام يف رحلتيه مجيعاً، وكان يلتزم صيام الدهر، فإذا أيت يوم مجعٍة أفطر وكانت 

  .راءة القرآن، وغريها من الصلوات، ونشر العلمله عبادات كثرية، من ق

    

أما مشاخيه الذين مسع منهم، فكانوا مائيت رجل، وأربعة ومثانني رجالً، هكذا ذكر يف هذه الترمجة، : قال
ملا : فما أدري أيهما الصحيح؟ أخربين أسم بن عبد العزيز، أخربين أبو عبد الرمحن بقي بن خملد قال

بلغنا أنك وضعت مسنداً، : يد اهللا بن حيىي، ومعه أخوه إسحاق، فقاال يلوضعت مسندي، أتاين عب
أما تقدميي أليب مصعب، فإين قدمته لقول : قدمت فيه أبا مصعب وابن بكري، وأخرت أبانا، فقال بقي

وأما ابن بكري، فإين قدمته لسنه وقال النيب صلى اهللا . "فقدموا قيش وال تقدموها": رسول اهللا عليه وسلم
، مع أنه مسع املوطأ من مالك سبع عشرة مرة، ومل يسمعه أبوكما إال مرة واحدة "كرب كرب": ليه وسلمع

  .فخرجا عين، ومل يعودا إىل بعد ذلك، وخرجاإىل حد املداوة: قال بقي

خرجت من األندلس ومل أرو عن بقي شيئاً، فلما دخلتالعراق وغريه من : حدثنا قالسم بن أصبغ قال
إذا رجعت لزمته حىت أروي : ت من فضائله وتعظيمه، ما اندمين على ترك الرواية عنه، وقلتالبلدان، مسع

  .مجيع ما عنده، فأتانا نعيه وحنن بإطرابلس

ما كنا نسميه : وذكر بقي بن خملد فقال: مسعت أمحد بن أيب خيثمة يقول: وحدثنا قاسم بن أصبغ قال
وال أنت حتدثنا عن رجال ابن أيب : ههنا منه أحد؟ فقلنا لهإال املكنسة، وهل احتاج بلد بقي أن يأيت إىل 

  .وال أنا: شيبة؟ فقال

عن سفيان : وذكر بقي أنه أدرك مجاعةً من أصحاب سفيان الثوري، فلم يرو عنهم، وروى عن رجلني
ذا وحدثت عن بقي أقال يوماً لطلبته، أنتم تطلبون العم؟ وهكذا يطلب العلم؟ إمنا أحدكم إ: الثوري قال

أمضى أمسع العلم، إين ألعرف الجالً متضي عليه األيام يف وقت طلبه للعلم، ال : مل يكن عليه شغل يقول
يكون له عيش أالم ورق الكرنب الذي يلقيه الناس، وإين ألعرف رجالً باع سراويله غري مرة يف شرى 

  .كاغد حىت يسوق اهللا عليه من حيث خيلفها

م، عبد الكرمي ابن هزازن القشريي، يف أجازة وصلت إليه، وذكر إسناداً أخربنا أبو القاس: قال احلميدي
إن ابين قد أسره الروم، وال أقدر على مال أكثر من دويرة : جاءت امرأة إىل بقي بن خملد فقالت: وقال

: وال أقدر على بيعها، فلو أشرت إىل من يفديه بشيء، فإنه ليس يل ليل وال ار، وال نوم وال قرار، فقال
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ولبثنا مدة، فجاءت املرأة ومعها : أنصريف حىت أنظر يف أمره إن شاء اهللا، وأطرق الشيخ وحرك شفيته قال
كنت يف يدي بعض : قد رجع ساملاً، وله حديث حيدثك به، فقال الشاب: ابنها، فأخذت تدعو له وتقول

ا إىل الصحراء للخدمة، ملوك الروم، مع مجاعة من األساري، وكان له إنسان يستخدمنا كل يوم، خيرجن
مث يردنا وعلينا قيودنا، فبينا حنن جنئ من العمل مع صاحبه، الذي كا حيفظنا، إذ انفتح القيد من رجلي، 

فنهض : قال. ووقع على األرض، ووصف اليوم والساعة، فوافق الوقت الذي جاءت املرأة، ودعاء الشيخ
قال فتحريوا يف .  ال، إال أنه سقط من رجلي:كسرت القيد؟ فقلت: إىل الذي كان حيفظين، وصاح علي

أطلقك : وافق داؤها اإلجابة، وقالوا: فقالوا. ألك والدة؟ قلت هلم نعم: أمري، ودعوا رهبام فقالوا يل
  .اهللا، وال ميكننا تقييدك، فزودوين وأصحبوين إىل ناحية املسليمني

  بكر بن حبيب السهمي، والد عبد اهللا

  . الزبيدي وغريه يف النحوينيابن بكر، احملدث، ذكره

: ما أحلن يف شيء، قال نفعل؟ فقال له: أخذ عن ابن أيب إسحاق، وقال ابن أيب إسحاق لبكر بن حبيب

أخطأت، : هلا اخسي، فقال له: هذه واحدة، قل كلمة، وقربت منه سنورة، فقال: فخذ على كلمة، قال
  .إمنا هو اخسئ

عسكري يف كتاب النصحيف، له عن أبيه، عن عسل بن ذكوان وحدث أبو أمحد، احلسني بن عبد اهللا ال
توىف ابن لبعض املهالبة، فأتاه شبيب ابن شيبة املنقري يعزيه، وعنده بكر بن حبيب : عن الرياشي قال

: فقال بكر بن حبيب. بلغنا أن الطفل ال يزال حمبنطئاً، على باب اجلنة يشفع ألبويه: السهمي فقال شبيب

وهذا : فقال بكر. أتقول يل هذا؟ وما بني البتيها أفصح مين: فقال له شبيب.  غري مهموزإمنا هو حمبنطياً
  .ما بني البيت املدينة، يريدنون احلرة: خطأ ثان، ما للبصرة وللوب، لعلك غرك قوهلم

واحلرة أرض تركبها حجارة سود وهي اللالبة، ومجعها البات، فإذا كسرت فهي اللوب : قال أبو أمحد
  .، وللمدينة البتان من جانبيها، وليس للبصرة البة وال حرةواللالب

  .العظيم البطن املنتفخ: هو املنتصب املستبطئ للشيء، واحملبنطيئ باهلمز: احملبنطي بغري مهزة: قال أبو عبيدة

    

ال بكر بن حبيب السهمي من باهللة، أحد مشايخ احملدثني ق: وقال أبو عبد اهللا املرزباين يف كتاب املعجم
  : النه عبد اهللا بن بكر، كان أيب يقول البيتني والثالثة، وهو القائل

 الدليل بها على ملمال يمسي  النواعج في بالج مضلة سير

 بفناء ال طلق وال مفضال  خير من الطمع الدنئ ومجلس
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 عن مترفع مختال يغنيك  لحاجتك المليك فإنه فاقصد

كنت مع بكر : مد املهليب، عن البجلي، عن قتب بن بشر قالوحدث التارخيي عن أيب خالد، يزيد بن حم
بن حبيب السهمي مبوضع، يقال له قصر زريب، وحنن مشرفون على املربد، إذ مر بنا يونس بن حبيب 

نعم، مر بنا عاصباً فوه، فرمى يونس بعنانه على عنق محاره، مث : أمر بكم األمري؟ قال بكر: النحوي، فقال
  .انظر حسناً، مث قال نعم: له بكرفقال . أف أف: قال

وإمنا ظن يونس بن حبيب النحوي، أنه قد حلن، وأنه كان جيب أ يوقل عاصباً فاه، فلما تبني أنه أراد 
  .عصب الفم صوبه

ما هذه اجللبة؟ أعرس أم خرس؟ أم إعذار أم توكري؟ : ومر بكر بن حبيب بدار فسمع جلبة فقال: قال
: الطعام على الوالدة، و اإلعذار: اخلرس: ، فأخربنا ما سوى ذاك، قالقد عرفنا العرس: فقال له قوم

: والقدر: قال. وكر لنا طعاماً: أن يبين الرجل القبة، وحيدث القدر اجلماع، فيقال: اخلتان، و التوكري

  .اجلماع الكبرية

  .رتلمأخوذ من الوكر، وهي الوليمة، اليت يصنعها الرجل عند بناء امل: الوكرية: وقال ثعلب

  أبو بكر بن عياش،الخياط

امسه قتيبة، : بن سامل، الكويف اخلياط موىل واصل بن حيان األسدي األحدب، واختلف يف امسه، فقيل
وقيل شعبة، وقيل عبد اهللا، وقيل حممد، وقيل مطرف، وقيل سامل، وقيل عنترة، وقيل أمحد، وقيل عتيق، 

قيل ال يعرف له اسم، وأظهر ذلك شعبة ومطرف، وقيل رؤبة، وقيل محاد، وقيل حسني، وقيل قاسم، و
اسم أيب بكر مطرف بن النهشلي ومات ابن عياش يف سنة ثالث وتسعني ومائة، يف : قال اهليثم بن عدي

  .السنة اليت مات فيها الرشيد بن املهدي قبله بشهر، وفيها مات غندر، وعبد اهللا بن إدريس

  .، واألول أظهروروى أن اب عياش مات يف سنة اثنتني وتسعني

ومولده سنة سبع وتسعني، يف أيام سليمان بن عبد امللك، وروى سنة أربع وتسعني، وروى سنة مخس 
  .أنا نصف اإلسالم: وتسعني، وكان ابن عياش يقول

وقد ذكر مجاعة ال تعرف أمساؤهم، منهم أبو بكر بن أيب مرمي، وأبو بكر ابن أيب : وقال احلسني بن فهم
بن حممد، بن عمرو، بن حزم، وأبو بكر بن عبد الرمحن،وأبو بكر بن عياش، وأبو بكر سربة، وأبو بكر 
وإمنا وقع هذا االختالف يف اسم أيب : وقال أبو احلسن األهوازي املقرئ يف كتابه. بن أيب العرامس

روى وقد : بكر،ألنه كان رجالً مهيباً، فكانوا يهابونه أن يسألوه، فروى كل واحد على ما وقع له قلت
أن مجاعة من أهل العلم، سألوه عن امسه، واختلفت أقواهلم على ما تقدم، ولوال : املرز باين يف كتابه
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وكان ابن عياش معظماً عند العلماء وقد لقي الفرزدق، وذا الرمة، وروى عنهما . كراهة اإلطالة لذكرته
  .شيئاً من شعرمها

مسعت أبا : أيب خيثمة، حدثنا حممد بن يزيد قالحدثنا أمحد بن عيسى، عن أمحد بن : حدث املرز باين
: قال عزوجل. كان أبو بكر خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القرآن: بكر بن عياش يقول

، فهؤالء مسوه "أولئك هم الصادقون": ، إىل قوله"للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم"
  .ذبونخليفة رسول اهللا، وهؤالء ال يك

إين أريد أن أتكلم : مسعت أبا بكر بن عياش يقول:وحدث املرزباين بإسناده إىل زكريا بن حيىي الطائي قال
ما ولد آلدم عليه السالم، : قال. قل يا أبا بكر: قالوا. اليوم بكالم، ال خيالفين فيه أحد إال هجرته ثالثاً

صدقت يا أبا بكر، وال يوشع بن نون : قالوا. قمولود بعد النبيني و املرسلني، أفضل من أيب بكر الصدي
: قال اهللا تعاىل: مث فسره فقال. وال يوشع بن نون، إال أن يكون نبياً: وصي موسى عليه السالم؟ قال

  ."خري هذه األمة أبو بكر": وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. "كنتم خري أمة أخرجت للناس"

    

 يف - رضي اهللا عنهم -لو أتاين أبو بكر وعمر وعلي : عياش يقولومسعت ابن : قال زكريا بن حيىي
حاجة، لبدأ حباجة علي قبل حاجة أيب بكر وعمر، لقرابته من رسول اهللا، وألن أخر من السماء إىل 

. وكان يقدم علياً على عثمان، وال يغلو وال يقول إال خرياً. األرض، أحب إيل من أن أقدمه عليهما

إن اهللا عز وجل نظر يف قلوب : سناده عن أيب بكر بن عياش، عن ذر، عن عبد اهللا قالوحدث املرزباين بإ
العباد، فوجد قلب حممد صلى اهللا عليه وسلم خري قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، وابتعثه برسالته، مث نظر 

صلى اهللا عليه يف قلوب العباد بعد قلبه، فوجد قلوب أصحابه، خري القلوب، بعد قلبه فجعلهم وزراء نبيه 
وسلم، يقاتلون عن دينه، فما رأى املسلمون حسناً، فهو عند اهللا حسن، وما رآه املسلمون سيئاً، فهو 

إم رأوا أن يولوا أبا بكر بعد النيب صلى اهللا عليه : وأنا أقول: عند اهللا سيئ قال أبو بكر ابن عياش
  .وسلم

بعث أبو بكر بن عياش، إىل : أبو عمر العطاري قالوحدث املرزباين، حدثنا أبو حممد بن خملد، حدثنا 
أيب يوسف األعشى، فمضيت مع أيب يوسف، ومع عبد الوهاب ابن عمر، والعباس بن عمري، فدخلنا إليه 

وقد نقلت عين القرآن، فاقرأ علي آخر . قد قرأت علي القرآن مرتني: وهو يف علية له فقال أليب يوسف
يا أبا بكر، : ائة من براءة، واقرأ علي كذا، واقرأ كذا فقال له أبو يوسفاألنفال، واقرأ علي من رأس امل

هذا القرآن، واحلديث، والفقه، وأكثر األشياء أفدا بعد ما كربت، أو مل تزل فيه مذ كنت؟ ففكر هنيهة 
بلغت وأنا ابن ست عشرة سنة، فكنت فيما يكون فيه الشبان مما يعرف وينكر سنيت، مث وعظت : مث قال



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  487  

سي وزجرا، وأقبلت على اخلري وقراءة القرآن، فكنت أختلف إىل عاصم يف كل يوم، ورمبا مطرنا ليالً، ف
كنا إذا : ومن أين هذا املاء كله؟ قال: فأنزع سراويلي وأخوض املاء إىل حقوي، فقال له أبو يوسف

  .مطرنا، جاء ماء احلرية إلينا، حىت يدخل الكوفة

يت الكليب فسألته عن تفسريه، وأخربين أبو بكر أن عاصماً أخربه أنه وكنت إذا قرأت على عاصم، أت
كان يأيت زر بن حبيش، فيقرئه مخس آيات ال يزيد عليها شيئاً، مث يأيت أبا عبد الرمحن السلمي، فيعرضها 

 عليه، فكانت توافق قراءة زر، قراءة أيب عبد الرمحن، وكان أبو عبد الرمحن، قرأ على علي عليه السالم،

وكان زر بن حبيش الشكري العاطردي قرأ على عبد اهللا بن مسعود القرآن كله، يف كل يوم آية واحدة، 
خذها، فوالذي : ال يزيده عليها شيئاً، فإذا كانت آية قصرية استقلها زر من عبد اهللا، فيقول عبد اهللا

حنن نقول كما قال أبو بكر نفسي بيده، هلي خري من الدنيا وما فيها، مث يقول أبو بكر، وصدق واهللا، و
هذا واهللا الذي ال إله إال هو حق، كما أنكم : بن عياش، إذ حدثنا عن عاصم عن زر، عن عبد اهللا قال

عندي جلوس، واهللا ما كذبت، واهللا ما كذب عاصم بن أيب النجود، واهللا ما كذب زر، واهللا ما كذب 
  .عبد اهللا بن مسعود، وإن هذا حلق كما أنكم عندي جلوس

إن ابن : ذكر النبيذ عند العباس بن موسى، فقال: وحدث عمن أسنده إىل أمحد بن عبد اهللا بن يونس قال
  .إن كان النبيذ حراماً، فالناس كلهم أهل ردة: إدريس حيرمه، فقال أبو بكر بن عياش

رية كنت أنا وسفيان الثوري وشريك، نتماشى بني احل: قال عبد اهللا بن عياش: وحدث املرزباين قال
والكوفة، فرأينا شيخاً أبيض الرأس واللحية، حسن السمت واهليئة، فظننا أن عنده شيئاً من احلديث، وأنه 

يا هذا، عندك شيء من : قد أدرك الناس، وكان سفيان أطلبنا للحديث، وأشدنا حبثاً عنه، فتقدم إليه وقال
وحدث أبو بكر بن . إذا هو مخارأما حديث فال، ولكن عندي عتيق سنتني، فنظرنا ف: احلديث؟ فقال

  : ، فقال- رضي اهللا عنه -الفرزدق بالكوفة ينعي عمر بن عبد العزيز، : عياش قال

 أميتت وأخرى منك تنتظر كانت  من شريعة عدل قد سننت لهم كم

 العدول التي تغتالها الحفر على  يا لهف نفسي ولهف الالهفين معي

كنت إذ أنا شاب إذا أصابتين : ثين أبو بكر ابن عياش قالحد: وحدث بإسناده عن ابن كناسة قال
مصيبة، تصربت ورددت البكاء، فكان ذلك يوجعين ويزيدين أملاً، حىت رأيت بالكناسة أعرابياً واقفاً، وقد 

  : اجتمع الناس حوله فأنشد

  بجهور حزوى وابكيا في المنازل  عوجا من صدور الرواحل خليلي

 الوجد أو يشفي نجي البالبل من  راحةلعل انحدار الدمع يعقب 
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فأصابتين بعد ذلك مصائب، فكنت أبيك فأجد راحة، فقلت يف : قال. ذو الرمة: فسألت عنه، فقيل
  !!. األعرايب، ما كان أبصره وأعلمه- قاتل اهللا -: نفسي

قاسم بن مسعت عمي ال: وحدث املرزباين، عن احلسن النحوي، عن حممد بن عثمان، بن أيب شيبة قال
ملا قدم هارون الرشيد الكوفة، نزل احلرية، مث بعث إىل أيب بكر ابن : حدثين حيىي بن آدم قال: حممد يقول

عياش، فحملناه إليه، وكنت أنا أقتاده بعد ذهاب بصره، فلما انتهينا إىل باب اخلليفة، ذهب احلجاب 
ادخل أنت وقائدك يا : يفارقين، فقالواهذا قائدي ال : يأخذون أبا بكر مين، فأمسك أبو بكر بيدي وقال

فدخلت به، وإذا هارون جالس وحده، فلما دنا منه أنذرته، فسلم عليه باخلالفة، : أبا بكر، قال حيىي
: فأحسن هارون الرد، فأجلسته حيث أمرت، مث خرجت فقعدت يف مكان أرامها وأمسع كالمهما، قال

ن أبو بكر رجالً قد كرب، وضعفت رقبته، فاتكأ ذقنه وكا: فجعلت أنظر إىل هارون يتلمح أبا بكر قال
إين : لبيك يا أمري املؤمنني، قال: يا أبا بكر، فقال: على صدره، فسكت هارون عنه ساعة، مث قال له
إنك قد أدركت أمر بين : إن كان علمه عندي، قال: سائلك عن أمر فأسألك باهللا ملا صدقتين عنه، قال

: اللهم وفقه وثبته، قال: فقلت يف نفسي: ، أيهما كان أقرب إىل احلق؟ قال حيىيأمية وأمرنا، فأسألك باهللا

يا أمري املؤمنني، أما بنو أمية فكانوا أنفع للناس منكم، وأنتم أقوم : فأطال أبو بكر يف اجلواب، مث قال له
  .إن يف الصالة، إن يف الصالة: فجعل هارون يشري بيده ويقول: قال. بالصالة منهم

إن أمري املؤمنني قد أمر لك بثالثني ألفاً، فقال أبو : يا أبا بكر: مث خرج فتبعه الفضل بن الربيع، فقال: قال
فأخذت اخلمسة آالف قبل أن : قال حيىي. لقائدك مخسة آالف: فما لقائدي؟ فضحك الفضل وقال: بكر

  .يأخذ أبو بكر الثالثني

 على هارو أمري املؤمنني، فسلمت وجلست، دخلت: وحدث بإسناد رفعه إىل أيب بكر بن عياش، قال
ال، : أتعرف هذا؟ قلت: يا أبا بكر: فقال يل هارون. فدخل فىت من أحسن الناس وجهاً، فسلم وجلس

قال : يا أمري املؤمنني، حدثنا هشام بن حسان عن احلسن قال: هذا ابين حممد، ادع اهللا له، فقلت: قال
هللا فاتح عليكم مشارق األرض ومغارا، وإن عمال ذلك الزمان يف إن ا": رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يا أبا : اكتب، مث سكت ساعة، وقال: فانتفض وتغري، وقال يا مسرور. "النار إال من اتقى، وأدى األمانة

قال رسول اهللا صلى : يا أمري املؤمنني، حدثنا هشام بن حسان عن احلسن قال: بكر، أال حتدثين، فقلت
قال له ما مينعك من : وما قال له؟ قلت: أتدري ما قال عمر بن اخلطاب للهروان؟ قال:  وسلماهللا عليه

ألين قد علمت أن الذي يل سوف يأتيين، والذي : حب املال؟ وأنت كافر القلب، طويل األمل، قال
: تألك حاجة يا أبا بكر؟ قل: مث قال. اكتب وحيك: مث قال يا مسرور. أخلفه بعدي يكون وباله علي
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يل بنات أخت ضعاف، : يا أمري املؤمنني: ليست هذه حاجة، سل غريها، قلت: تردين كما جئت يب، قال
: ال يقول غريك، قلت: يقول غريي، قال: قدر هلن، قلت: فإن رأى أمري املؤمنني أن يأمر هلن بشيء، قال

رة آالف، يا هلن عشرة آالف، وعشرة آالف، وعشرة آالف، وعشرة آالف، وعش: عشرى آالف، قال
  .اصنرف وال تنسنا من دعائك: مث قال. فضل اكتب ا إىل الكوفة، وأال حتبس عليه

كنا عند أيب بكر بن عياش، يقرأ علينا كتاب مغرية، فغمض : وحدث بإسناده عن العباس بن بنان قال
ث أبو هاشم وحد. تنام يا أبا بكر؟ فقال ال، ولك مر ثقيل فغمضت عيين: عينيه فحركه جهور، وقال له

سيف كسرى ال أدري : مايل أراك مهموماً؟ قال: رأيت أبا بكر بن عياش مهموماً، فقلت له: الدالل قال
  : يذكر أصحاب أيب بكر بن عياش: وقال حممد بن كناسة. إىل من صار

 تزيغ إلى أبي بكر كانت  مشيخة فجعت بهم هللا

  وفضائل تنمى وال تجري  سرج لقوم يهتدون بها

كان أبو بكر بن عياش أبرص، وكان رجل من قريش يرمى بشرب اخلمر، فقال له : املدائين قالوحدث 
فقال له القرشي، إذاً ال أومن حىت يربئ . أبو بكر ابن عياش يداعبه، زعموا أن نبياً قد بعث حبل اخلمر

  .األكمه واألبرص

  : أنشد أبو بكر بن عياش اتلمحدث، ويقال إما له

  ويكتم السر إن صافى وإن صرما  تبقى مودتهالكريم الذي  إن

 وقال عليه كل ما علما أفشى،  الكريم الذي إن زل صاحبه ليس

    

  بكر بن محمد، بن بقية المازني

هو بكر بن حممد، بن عدي، بن حبيب، أحد بين مازن بن شيبان، بن ذهل، : أبو عثمان النحوي، وقيل
املازي موىل بين : قال اخلشين: قال الزبيدي. بن بكر، ابن وائلابن ثعلبة، بن عكاية، بن صعب، بن علي، 

روى عن . سدوس، نزل يف بين مازن ب شيبان، فنسب إليهم، وهو من أهل البصرة، وهو أستاذ املربد
وروى عنه الفضل ب حممد اليزيدي، واملربد، وعبد اهللا بن . أيب عبيدة واألصمعي، وأيب زيد األصاري

امياً يرى رأي ابن ميثم، ويقول باإلرجاء، وكان ال يناظره أحد إال قطعه، لقدرته سعد الوراق، وكان إم
مل يكن بعد سيبويه أعلم من أيب عثمان بالنحو، وقد ناظر األخفش يف : على الكالم، وكان املربد يقول

  .أشياء كثرية فقطعه، وهو أخذ عن األخفش

ي، مث اختلف إىل األخفش وقد برع، وكان يناظره مل يقرأ على األخفش، إمنا قرأ على اجلرم: وقال محزة
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مات أبو عثمان فيما ذكره . ويقدم األخفش وهو حي، وكان أبو عبيدة يسميه باملتدرج، والنقار
أنه مات سنة ثالثني : اخلطيب، يف سنة تسع وأربعني ومائيت، أو مثان وأربعني ومائتني، وذكر ابن واضح

  .ومائتني

: كيف تقول عنيت باألمر؟ قال: كنت عند أيب عبيدة، فسأله رجل فقال له: لحدث املربد عن املازين قا

اعن باألمر، فأومأت إىل الرجل، ليس : فكيف آمر منه؟ قال فغلط، وقال: كما قلت عنيت باألمر، قال
لست : ما يصنع غريي، قال: ما تصنع عندي؟ قلت: فرآين أبو عبيدة، فأمهلين قليالً، فقال: كما قال
فانصرفت : ألين رأيتك مع إنسان خوزي سرق مين قطيفة، قال: ال جتلس إيل، قلت ومل؟ قالكغريك، 

األمر من هذا : قال املربد. أدب نفسك أوالً، مث تعلم األدب: وحتملت عليه بإخواه، فلما جئته قال يل
  : ينوقال محاد يهجو املاز. بالالم، ال جيوز غريه، ألك تأمر غري من حبضرتك، كأنه ليفعل هذا

  باس والفضل ما علمت كريم  المازني عند أبي العب كادني

 كيد النساء كيد عظيم إن  شبيه النساء في كل فن يا

 يقوى بحملهن حليم ليس  جمع المازني خمس خصال

 وغمز األيور طب عليم و  بالشعر والعروض وبالنح هو

 أيرى عليك ليس يقوم أن  ذنبي إليك يا بكر إال ليس

 ربي بكيدكن عليم إن  ما قال يوسف في ذا وكفاني

  : عزى املازين بعض اهلامشيني، وحنن معه فقال: وحدث املربد قال

 الحياة ولكن سنة الدين من  أعزيك ال أني على ثقة إني

  وال المعزى وإن عاشا إلى حين  المعزى بباق بعد ميته ليس

: نار، ليقرئه كتاب سيبويه، فامتنع من ذلك، فقيل لهأن يهودياً بذل للمازي مائة دي: وقد روي عن املربد

إن يف كتاب سيبويه كذا كذا آية من كتاب اهللا، فكرهت أن : مل امتنعت مع حاجتك وعيلتك؟ فقال
أقرئ كتاب اهللا للذمة، فلم ميض على ذلك مديدة، حىت أرسل الواثق يف طلبه، وأخلف اهللا عليه أضعاف 

ج، علي بن احلسني األصفهاين يف كتاب األغاين، بإسناد رفعه إىل أيب كما حدث أبو الفر. ما تركه هللا
  : كان سبب طلب الواثق يل، أن خمارقاً غناه يف شعر احلارث بن خالد املخزومي: عثمان املازين قال

  أهدى السالم تحية ظلم  أظليم إن مصابكم رجالً

    

النحويني، فذكرت له، فأمر حبملي وإزاحة فلحنه قوم، وصوبه آخرون فسأل الواثق عمن بقي من رؤساء 
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من مازن متيم؟ أم مازن قيس؟ أم : قال. من بين مازن: ممن الرجل؟ قلت: فلما وصلت إليه، قال يل. عللي
من مازن ربيعة، قال يل با امسك؟ يريد ما امسك، وهي لغة كثرية يف : قلت. مازن ربيعة؟ أم مازن اليمن
فضحك وأعجبه ذلك، وفطن ملا . امسي بكر: كر، ويف رواية فقلتامسي م: قومنا، فقلت على القياس

اجلس فاطبئن، أي فاطمئ، فجلست فسألين : قصدت، فإنين مل أجرؤ أن أواجهه باملكر، فضحك وقال
ظلم، وهو احلرف يف آخر : فأين خرب إن؟ قلت: صوابه إن مصابكم رجالً، قال: عن البيت، فقلت

أظليم إن مصابكم : ظلم، أال ترى أنه لو قال: معىن له حىت يتم بقولهالبيت، والبيت كله متعلق به، ال 
رجالً، أهدى السالم حتية، فكأنه مل يفد شيئاً، حىت يقول ظلم، ولو قال أظليم إن مصابكم رجل، أهدى 

وجيب . السالم حتية، ملا احتاج إىل ظلم وال كان له معين إال أن جتعل التحية بالسالم ظلماً، وذلك حمال
أظليم إن مصابكم رجل، أهدى السالم حتية ظلماً، وال معىن لذلك، وال هو لو كان له وجه مراد : نئذحي

أنشدتين : قلت. فما قالت لك حني ودعتها: بنية ال غري قال: صدقت، ألك ولد؟ قلت: فقال. الشاعر
  : قول األعشى

 سواء ومن قد يتم أرانا  تقول ابنتي حي جد الرحيل

 بخير إذا لم ترم فإنا   عندنافال رمت من أبانا

 ويقطع منا الرحم نجفى  إذا أضمرتك البالد أرانا

  : كأين بك، وقد قلت هلا قول األعشى أيضاً: فقال الواثق

  يا رب جنب أبي األوصاب والوجعا  بنتي وقد قربت مرتحالً تقول

 فإن لجنب المرء مضطجعا يوماً  مثل الذي صليت فاعتصمي عليك

  : قلت هلا ذلك، وزدا قول جرير.  أمري املؤمننيصدق: فقلت

  ومن عند الخليفة بالنجاح  باهللا ليس له شريك ثقي

ثق بالنجاح إن شاء اهللا تعاىل، إن ههنا قوماً خيتلفون إىل أوالدنا فامتحهم، فمن كان عاملاً ينتفع به، : فقال
فامتحنتهم، فما وجدت فيهم طائالً، : ألزمناهم إياه، ومن كان بغري هذه الصفة، قطعناهم عنه قال

كيف رأيتهم؟ فقلت يفضل : البأس على أحد منكم، فلما رجعت إليه قال: فقلت. وحذروا ناحييت
إين خاطبت منهم رجالً، : فقال الواثق. وكل حيتاج إليه. بعضهم بعضاً يف علوم، ويفضل الباقو يف غريها

مري املؤمنني، أكثر من تقدم فهم ذه الصفة، وقد يا أ: فقلت. فكان يف اية اجلهل يف خطابه وظره
  : أنشدت فيهم

  ولو ابتنى فوق السماء سماء  المعلم اليزال مضعفاً إن
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 يالقي بكرة وعشاء مما  من علم الصبيان أضنوا عقله

ن إن الغنم لفي قربك، والنظر إليك، واألم: هللا درك، كيف يل بك؟ فقلت يا أمري املؤمنني: فقال يل: قال
والفوز لديك، ولكي ألفت الوحدة، وأنست باالفراد، ويل أهل يوحشين البعد عنهم، ويضر م ذلك، 

السمع والطاعة، وأمر : فقلت. فال تقطعنا وإن مل نطلبك: فقال يل. ومطالبة العادة أشد من مطالبة الطباع
وزاد الزبيدي قال وكنت . ريل بألف دينار، ويف رواية خبمسمائة دينار وأجرى علي يف كل شهر مائة دينا

حبضرته يوماً، فقلت البن قادم، أو ابن سعدان، وقد كابرين، كيف تقول نفقتك ديناراً أصلح من درهم؟ 
ضربك زيداً خير لك، فتنصب زيداً، فطالبته بالفرق بينهما : فكيف تقول: قلت. دينار بالرفع: فقال

: ما وز نكتل من الفعل فقال: فقلت له. عن مسألةسله : وكان ابن السكيت حاضراً فقال الواثق. فانقطع

ونكتل تقديره نفتعل، وأصله نكتيل، فانقلبت الياء : فسره، فقلت: مث قال يل. غلطت: فقال الواثق. نفعل
ألفاً لفتحة ما قبلها، فصار لفظها نكتال، فأسكنت الالم للجزم، ألنه جواب األمر، فحذفت األلف اللتقاء 

ما محلك على : فلما خرجنا قال يل يعقوب. هذا اجلواب، ال جوابك يا يعقوب: ثقفقال الوا. الساكنني
وهلذا . واهللا ما قصدت ختطئتك، ومل أظن أنه يعزب عنك ذلك: هذا وبيي وبينك املودة اخلاصلة؟ فقلت

  .البيت قصة أخرى يف أخبار ابن السكيت

  : سألت املازين عن قول األعشى: قال املربد

 بالها بالليل زال زوالها ما  ها من همهاهذا النهار بدا ل

: زال وأزال: والعرب تقول. نصب النهار على تقدير، هذا الصدود بدا هلا النهار، واليوم والليلة: فقال

  .زال زواهلا: مبعىن، فتقول

    

يا : وحضرت يوماً عند الواثق وعنده حناة الكوفة، فقال يل الواثق: قال املازين: وحدث الزبيدي قال
مل مل يقل بغية، وهي صفة . "وما كانت أمك بغياً": ما تقولون يف قوله تعاىل: هات مسألة، فقلت: مازين

لو كان بغي على تقدير فعيل : فقلت. هات ما عندك: فقال الواثق. ملؤنث فأجابوا جبوابات غري مرضية
املرأة قتيل :  يف معىن مفعولة، حنومبعىن فاعلة، حلقتها اهلاء، مثل كرمية وظريفة، وإمنا حتذف اهلاء إذا كانت

: وكف خضيب، وبغي ههنا ليس بفعيل، إمنا هو فعول، وفعول ال تلحقه اهلاء يف وصف التأنيث، حنو

امرأة شكور، وبئر شظون، إذا كانت بعيدة الرشاء، وتقدير بغي بغوي، قلبت الواو ياء، مث أدغمت يف 
  .ن اجلوابفاستحس. حنو سيد وميت: الياء، فصارت ياء ثقيلة

مث انصرفت إىل البصرة، فكان الوايل جيري علي املائة دينار يف كل شهر، حىت مات الواثق، : قال املازين
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مث ذكرت للمتوكل فأشخصين، فلما دخلت إليه، رأيت من العدد والسالح، واألتراك ما . فقطعت عين
فلما مثلت بني يديه . ب فيهاراعين، والفتح بن خاقان بني يديه، وخشيت إن سئلت عن مسألة أال أجي

  : يا أمري املؤمنني، أقول كما قال األعرايب؟: وسلمت، قلت

  إن مع اليوم أخاه غدوا  تقلواها وادلواها دلوا ال

  .إدناؤه: رفع السري، والدلو: والقلو. فلم يفهم عين ما أردت، واستربدت فأخرجت: قال أبو عثمان

  : فأنشدته قول أيب ذؤيب. مرثية قالت العربأنشدين أحسن : مث دعاين بعد ذلك فقال

  أمن المنون وريبها تتوجع؟

  : وقصيدة متمم بن نويرة

  لعمري وما دهري بتأبين هالك

  : وقول كعب الغنوي

  تقول سليمى ما لجسمك شاحباً

  : وقصيدة حممد بن مناذر

  كل حي القى الحمام فمودي

عبد الصمد : من شاعركم اليوم بالبصرة؟ قلت: مث قال. ليست بشيء: فكان كلما أنشدته قصيدة يقول
  : فأنشدين له، فأنشدته أبياتاً قاهلا يف قاضينا ابن رباح: ابن املعذل، قال

  رة قومي فارقصي قطره  قاضية البص أيا

 البرد والفتره فماذا  بروشنك ومري

 القصف يا حره عجاج  أراك قد تثيرين

 للطره وتجعيدك  خديك بتجذيفك

فجعلت أتعمل له أن أحفظ أمثاهلا، فأنشده إذا : قال. فاستحسنها واستطار هلا، وأمر يل جبائزة: قال
  .وصلت إليه، فيصلين

  : وللمازين شعر قليل، ذكر منه املرزباين. وكان املازين يفضل الواثق

 النساء وإمرة الصبيان رأي  شيئان يعجز ذو الرياضة عنهما

 الصبا يجري بكل عنان أخوو  النساء فإنهن عواهر أما

  : وملا مات املازين، اجتازت جنازته على أيب الفضل الرياشي فقال متمثالً
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  أفناهم حدثان الدهر واألبد  يبعد اهللا أقواماً رزئتهم ال

 يئوب إلينا منهم أحد وال  كل يوم من بقيتنا نمدهم

، كتاب علل النحو صغري، كتاب كتاب يف القرآن كبري: وللمازين من الكتب: قال حممد بن إسحاق
تفاسري كتاب سيبويه، كتاب ما يلحن فيه العامة، كتاب األلف والالم، كتاب التصريف، كتاب 

العروض، كتاب القوايف، كتاب الديباج يف جوامع كتاب سيبويه، قرأت خبط األزهري منصور، يف كتاب 
أصحاب القرآن فيهم ختليط : م، فقالسئل املازين عن أهل العل: نظم اجلمان، تصنيف امليداين قال

وضعف، وأهل احلديث فيهم حشو ورقاعة، والشعراء فيهم هوج، وأصحاب النحو فيهم ثقل، ويف رواية 
من أراد أن : وتصانيف املازين كلها لطاف، فإنه كان يقول. األخبار الظرف كله، والعلم هو الفقه

  .يستح، وحيوي كتاب سيبويه يف كنهه عدة كتبيصنف كتاباً كبرياً يف النحو، بعد كتاب سيبويه فل

    

كنت عند سعيد بن مسعدة األخفش، أنا : أنبأنا أبو عثمان املازين قال: حدث حممد بن رستم الطربي قال
ما : إن منذ إذا رفع ا، فهي اسم مبتدأ وما بعدها خربها، كقولك: وأبو الفضل الرياشي، فقال األخفش

: فقال له الرياشي. ما رأيته منذ اليوم فحرف معىن ليس باسم:  ا، كقولكرأيته منذ يومان، فإذا خفض

فلم ال يكون يف املوضعي امساً؟ فقد نرى األمساء ختفض وتنصب، كقولك هذا ضارب زيداً غداً، 
ال يشبه : فقلت له: قال أبو عثمان. وضارب زيد أمس، فلم ال تكون ذه املرتلة؟ فلم يأت األخفش مبقنع

ذكرت، ألنا مل نر األمساء هكذا تلزم موضعاً، إال إذا ضارعت حروف املعاين، حنو أين، وكيف، منذ ما 
  .واحداً. فكذلك منذ هي مضارعة حلروف املعاين، فلزمت موضعاً

أفرأيت حروف املعاين، تعمل عملني خمتلفني متضادين؟ قال : فقال ابن أيب زرعة للمازي: قال الطربي
اشا زيد وحاشا زيداً، وعلى زيد ثوب، وعال زيد الفرس، فتكون مرة حرفاً، نعم، كقولك قام القوم ح

  .ومرة فعالً بلفظ واحد

أي إذا صنعت ما ال . إذا مل تستح فاصنع ما شئت: معىن قوهلم: مسعت املازين يقول: وحدث املربد قال
  .أويل حسن جداًوهذا ت: قلت. يستحى من مثله، فاصنع منه ما شئت، وليس على ما يذهب العوام إليه

حضرت جملس أيب : أخربنا أبو جعفر أمحد بن حممد بن رستم الطربي قال: قال أبو القاسم الزجاجي
رميت عنده بالقدر، وامليل إىل مذاهب : مل قلت روايتك عن األصمعي؟ قال: عثمان املازين وقد قيل له

إنا كل شيء خلقناه ": ل اهللا عز وجلما تقول يف قو: أهل االعتزال، فجئته يوماً وهو يف جملسه، فقال يل
سيبويه يذهب إىل أن الرفع فيه أقوى من النصب يف العربية، الستعمال الفعل املضمر، وأنه : قلت. "بقدر
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ليس ههنا شيء هو بالفعل أوىل، ولكن أبت عامة القراء إال النصب، وحنن نقرؤها كذلك اتباعاً، ألن 
الفع والنصب يف املعىن؟ فعلمت مراده، فخشيت أن تغرى يب العامة فما الفرق بني : فقال يل. القراءة سنة

  .الرفع باالبتداء، والنصب بإضمار فعل، وتعاميت عليه: فقلت

قوموا بنا إىل جملس احلسن البصري، : حدثين مجاعة من أصحابنا أن الفرزدق قال يوماً ألصحابه: فقال
البد : فقال. ال تفعل، فلعل نفسك تتبعها وتندم: ا لهفقالو. فإين أريد أن أطلق النوار، وأشهده على نفسي

قد : يا أبا سعيد، تعلمنم أن النوار طالث ثالثاً، قال: من ذلك، فمضوا معه، فلما وقف على احلس قال له
  : مسعت، فتتبعتها نفسه بعد ذلك، وندم وأنشأ يقول

 مني مطلقة نوار غدت  ندامة الكسعي لما ندمت

  كآدم حين أخرجه الضرار  اجنتي فخرجت منه وكانت

 علي للقدر الخيار لكان  أني ملكت يدي ونفسي ولو

  : لو خريت الخترت، حتيل على القدر، وينشدون: والعرب تقول: مث قال

  إن كنت أخطأت فلم يخط القدر  المقادير فلمني أو فذر هي

  .نعم القناع للقدري، فأقللت غشيانه بعد ذلك: مث أطبق نعليه وقال

مررت بيب عقيل، فإذا رجل أسود قصري، أعور أبرص أكشف، قائم على : حدثين املازين قال: ل املربدقا
  : تل مساد وهو ميأل جواليق معه من ذلك املساد، وهو يغين بأعلى صوته

 موجود ولن تجدي مثلي فمثلك  فإن تصرمي حبلي وتستكرهي وصلي

  :  وامسع خرياً، مث اندفع لينشد- بارك اهللا عليك -: صدقت واهللا، ومىت جتد وحيك مثلك؟ فقال: فقلت

  ما أنت من همي وال أشغالي  ربة المطرف والخلخال يا

   موجود ومثلي غالي مثلك

  بندار بن عبد الحميد الكرخي األصبهاني

أخذ عن أيب عبيد القاسم بن سالم، وأخذ : يعرف بابن لرة، ذكره حممد بن إسحاق يف الفهرست فقال
  . كيسانعنه ابن

  .كان بندار حيفظ سبعمائة قصيدة، أول كل قصيدة بانت سعاد: وقال ابن األنباري عن ابنه القاسم

أمعنت التفتيش والتنقري فلم أقع على : وبلغين عن الشيخ اإلمام أيب حممد اخلشاب أنه قال: قال املؤلف
 لرة، متقدماً يف علم اللغة كان بندار بن: ويف كتاب أصبهان. أكثر من سيت قصيدة، أوهلا بانت سعاد

ورواية الشعر، وكان مم استوط الكرخ، مث خرج منها إىل العراق، فظهر هناك فضله، وكان الطوسي 
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  .هو أعلم مين ومن غريي، فخذوا عنه: صاحب ابن األعرايب، يوصي أصحابه باألخذ عن بندار، ويقول

    

كان بندار بن :  مسعت أبا العباس األموي يقول:وحدث أبو بكر بن األنباري يف أماليه ببغداد قال: قال
أنشدين عن حفظه مثانني قصيدة، أول كل قصيدة . لرة األصبهاين، أحفظ أهل زمانه للشعر، وأعلمهم به

  .بانت سعاد

كان سبب غناي بندار بن لرة : مسعت املربد يقول: وحدثين النوشجان بن عبد املسيح قال: قال محزة
 فارقت البصرة، وأصعتدت إىل سامراً، وردا يف أيام املتوكل، فآخيت ا األصبهاين، وذلك أين حني

بندار بن لرة، وكان واحد زمانه يف رواية دواوين شعر العرب، حىت كان ال يشذ عن حفظه، من شعر 
شعراء اجلاهلية واإلسالم إال القليل، وأصح الناس معرفة باللغة، وكان له كل أسبوع دخلة على املتوكل، 

مع بيين وبني النحويني يف داره يف جمالس، ومرت ليلة، فرفع حديثي إىل الفتح بن خاقان، مث توصل إىل فج
  .أن وصفين للمتوكل، فأمر بإحضاري جملسه

وكان املتوكل يعجبه األخبار واألنساب، ويروي صدراً منها، ميتح من يراه مبا يقع فيها من غريب اللغة، 
يا بن لرة، ويا بن : ناين حىت صرت إىل جانب بندار، فأقبل علينا وقالفلما دنوت من طرف بساطه، استد

يزيد، ما معى هذه األحرف اليت جاءت يف هذا اخلرب؟ ركبت الدجوجى، وأمامي قبيلة، فرتلت مث شربت 
الصباح، فمررت وليس أمامي إال جنيم، فركضت أمامي النحوص واملسحل والعمردن فقنصت مث عطفت 

لم أزل به حىت أذقته احلمام، مث رجعت ورائي، فلم أزل أمارس األغضف يف قتله، ورائي إىل قلوب ف
يا أمري املؤمنني، : فبقيت متحرياً، فبدر بندار وقال: قال املربد. فحمل علي، ومحلت عليه حىت خر صريعاً

فأقبل قد أجلتكما بياض يومي، فانصرفا وباكراين غداً، فخرجنا من عنده، : يف هذا نظر وروية، فقال
إن ساعدك اجلد ظفرت ذا اخلرب، فاطلب فإين طالبه، فانقلبت إىل مرتيل، وقلبت : بندار علي وقال

الدفاتر ظهراً لبطن، حىت وقفت على هذا اخلرب، يف أثناء أخبار األعراب، فتحفظته، وباكرت بنداراً 
ابن يزيد فوق : ندار وقالفأنضهته معي وصحبناه، وبدأت فرويت اخلرب، مث فسرت ألفاظه، فالتفت إىل ب

يسهل إذنه : اخرج إىل ابن يزيد، وقل للحاجب: علي باخلازن، فحضر فقال له: مث قال للغالم. ما وصفتم
  . أصله وسببه- رمحه اهللا -وكان بندار . علي، فصار ذلك أصل مايل

حدثنا حممد ابن : قرأت خبط عبد السالم البصري، يف كتاب عقالء اانني، أليب بكر بن حممد األزهري
كنت يوماً يف جملس بندار بن لرة الكرخي، حبضرة مرتله، يف درب عبد الرحيم الرزامي : أيب األزهر قال

بدكان األبناء، وعنده مجاعة من أصحابه، إذ هجم علينا املسجد بردعة املوسوس، ومعه خمالة فيها دفاتر، 
اطرد ويلك : ن بنداراً فرق منه، فقال لهوجزازات، وقد تبعه الصبيان، فجلس إىل جانب بندار، وكأ
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اطردوهم عنه، فوثبت أنا من بني أهل الس، فصحت عليهم وطردم : هؤالء الصبيان عين، فقال هلم
: اكتبوا: فجلس ساعة، مث وثب فنظر هل يرى منهم أحداً، فلما مل يرهم، رجع فجلس ساعة مث قال

هذا : سئل الشعيب ما اسم امرأة إبليس؟ فقال: ر قالحدثين حممد ابن عسكر، عن عبد الرزاق، عن معم
  : يا شيخ، ما معىن قول الشاعر؟: مث أقبل على بندار، فقال. عرس مل أشهد إمالكه

 رابني منها الغداة سفورها فقد  وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت

إنه ملا رآها فعلت ما يقول : فقال بندار! يا جمنون، أسألك وجييب غريك: فقال. أجيبوه: فقال ال بندار
فعلته من سفورها، ومل يكن يعهد منها، علم أا قد حذرته من حبضرا، ليحجم عن كالمها، وانبساطه 

أحسنت يا كيس، وكان بندار قد قارب يف ذلك : إليها، فضحك ومسح يده على رأس بندار وقال
  .الوقت تسعني سنة

  بهزاد بن يعقوب، بن خرزاد

عقوب، بن خرزاد النجريمي، راوية حنوي يف طبقة أبيه، مات قبل أبيه مبا يقارب أيب يعقوب، يوسف بن ي
الثالثة شهور مبصر، وذلك لسبع خلون من شوال، سنة ثالث وعشرين وأربعمائة، قال السمعاين يف 

  .جنريم، حملة بالبصرة، إليها ينسب النجريميون: كتاب األنساب
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  التاءباب 
  ابن التيانتمام بن غالب بن عمرو، يعرف ب

مرسية بلدة حسنة من بالد األندلس، كثرية : خبط بن حيلم، قال سعد اخلري. أبو غالب املرسي األندلسي
  .التني، جيلب منها إىل سائر البلدان، فلعله نسب إليه لبيع اليت

    

رية يف كا إماماً يف اللغة، وثقة يف إيرادها، مذكوراً بالديانة والورع، مات بامل: ذكره احلميدي فقال
مجادى، سنة ست وثالثني وأربعمائة، وله كتاب تلقيح العني يف اللغة، مل يؤلف مثله اختصاراً وإكثاراً، 

وله فيه قصة تدل على فضله، وذلك أن األمري أبا اجليش، جماهد بن عبد اهللا العامري، وهو أحد املتغلبني 
 ألف دينار -مرسية وأبو غالب ساكن ا  أيام غلبته على -على تلك النواحي، وجه إىل أيب غالب هذا 

فرد الدنانري ومل . أندلسية، على أن يزيد يف ترمجة هذا الكتاب مما ألفه متام بن غالب أليب اجليش جماهد
واهللا لو بذل يل ملء الدنيا ما فعلت، وال استجزت الكذب، فإين مل أمجعه له خاصة، لكن : يفعل، وقال

  .لكل طالب عامة

وقال أبو القاسم، : فاعجب هلمة هذا الرئيس وعلوها واعجب لنفس هذا العامل وزاهتها: قال احلميدي
يف كتاب الصلة من تصنيفه، وهو كتاب وصل به : خلف بن عبد امللك، بن بشكوال األنصاري األندلس

 جم وله كتاب جامع يف اللغة، مساه تلقيح العني،: كتاب ابن الفرضي يف تاريخ األندلسيني، قال ابن حبان
اإلفادة، وكان بقية شيوخ اللغة الضابطني حلروفها، احلاذقني مبقاييسها وكان ثقة صدوقاً عفيفاً، وذكر 

  .وفاته كما تقدم

  توفيق بن محمد، بن الحسين، بن عبيد اهللا

ابن حممد، بن زريق، أبو حممد اإلطرابلسي النحوي، كان جده حممد بن زريق، يتوىل أمر الثغور من قبل 
، وانتقل ابنه عبيد اهللا إىل الشام، وولد توفيق بإطرابلس، وسكن دمشق، وكان أديباً فاضالً، الطائع هللا

  : شاعراً، وكان يتهم بقلة الدين، وامليل إىل مذاهب األوائل، ومن شعره

 يميس كأذاب الطواويس خصر  كأعراف الديوك على وجلنار

  مالبيسحمراء تجلى على خضر ال  العروس تجلت يوم زينتها مثل

 عريش يحاكي عرش بلقيس لدى  مجلس لعبت أيدي السرور به في

 بين مقري إلى باب الفراديس ما  الحيا أربعاً تحيا النفوس بها سقى

  .مات يف صفر، سنة عشرة ومخسمائة، ودفن مبقربة باب الفراديس
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  الثاءباب 
  ثابت بن الحسين، بن شراعة

روى عن ابن سلمة، وابن عيسى وأيب الفضل، حممد ابن : ه فقالأبو طالب التميمي األديب، ذكره شريوي
تويف يف العشر . مسعت منه، وكان صدوقاً. عبد اهللا الرشيدي، ومنصور بن رامش، والرحياين وغريهم

  .األخري من صفر، سنة تسع وستني وأربعمائة

  ثابت بن أبي ثابت، علي بن عبد اهللا الكوفي

  .اسم أيب ثابت سعيد:  أيب عبيد القاسم بن سالم، وقيلكان من أمثل أصحاب: قال الزبيدي

اسم أيب ثابت حممد، لغوي، لقي فصحاء األعراب، وأخذ عنهم، وهو من : قال السكري: وقال الندمي
كتاب الزجر : كتاب خلق اإلنسان، كتاب الفرق: وله من الكتب: قال حممد بن إسحاق. كبار الكوفيني

  . الوحوش، كتاب خمتصر العربية، كتاب العروضوالدعاء، كتاب خلق الفرس، كتاب

  ثابت بن أبي ثابت، عبد العزيز اللغوي

يروي عن أيب عبيد القاسم بن سالم، وأيب احلسن علي . الذي له كتاب خلق اإلنسان، من علماء اللغة
 حممد بن ابن املغرية األثرم، واللحياين، وأيب نصر أمحد بن حامت، وسلمة بن عاصم التميمي، وأيب عبد اهللا

زياد وآخرين، روى عنه أبو الفوارس داود بن حممد، ابن صاحل املروزي النحوي، املعروف بصاحب ابن 
واسم أيب ثابت أبيه، عبد العزيز، من أهل العراق، جليل القدر، . السكيت، وابنه عبد العزيز بن ثابت

  .موثوق به، مقبول القول يف اللغة، يعرف بوراق أيب عبيد

  نان،الصابئ،ثابت بن س

بن ثابت، بن قرة، بن مروان الصابئ،أبو احلسن، الطبيب املؤرخ، مات فيما ذكره هالل ابن احملسن، 
إلحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة، سنة مخس وستني وثالمثائة، وكان قد ذكر يف تارخيه إىل آخر 

ان أبو احلسن طبيباً حاذقاً، سنة ستني، ووصل هالل بن احملسن من أول سنة إحدى وستني وثالمثائة، وك
وأديباً بارعاً، وله كتاب التاريخ، الذي ابتدأ به من أول أيام املقتدر، وله كتاب مفرد يف أخبار الشام 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن هالل الصابئ، يرثي خاله أبا احلس، ثابت بن سنان، . ومصر، جملد واحد
  : ابن ثابت، بن قرة

 باك حزين دمعه يكف نشيج  لجدفأنت يا من ضمه ا أسامع

  يكاد منها حجاب الصدر ينكشف  وزفرة من صميم القلب مبعثها
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 أنه ذو غلة أسف لربها  بن سنان دعوة شهدت أثابت

 العليل إذا ما شفه الدنف تشفي  ما بال طبك ما يشفي وكنت به

 وكنت ذائدها والروح تختطف  غالتك غول المنايا فاستكنت لها

 ضارب من زندها نطف أطنها  كفراق الكف صاحبها تنيفارق

 في عضد الباغي وانتصف أفت  في عضدي يا من غنيت به فتت

 والعقل والعلياء والشرف الدين  بمغناك في لحد سكنت به ثوى

 جسمه من عمة ترف ممهداً  عليك كريماً في عشيرته لهفي

  لفرش واللحففيها التراب فمنها ا  أسلموه إلى غبراء يشمله قد

  ثابت بن محمد الجرجاني

دخل إىل األندلس وجال يف أقطارها، وبلغ إىل : أبو الفتوح، ذكره احلميدي يف كتاب األندلسيني فقال
  .ثغورها، واجتمع مبلوكها، وكان إماماً يف العربية، متمكناً يف علم العرب

له باديس بن حيوس، أمري صنهاجة، قتل يف حمرم سنة إحدى وثالثني وأربعمائة، قت: قال ابن بشكوال
وكان مع . ومولده سنة مخسني وثالمثائة. لتهمة حلقته عنده، يف القيام عليه مع اب عمه بيدر بن جباسة

قيماً بعلم املنطق، ودخل بغداد وأقام ا طالباً، وأملى باألندلس كتاب شرح اجلمل . حتققه باألدب
يسى الربعي، وعبد السالم بن احلسني البصري، وروى روى ببغداد عن اب جين، وعلي بن ع. للزجاج

  .كثرياً من علم األدب

ملا ورد أبو الفتوح : وحدث احلميدي عن أيب حممد علي بن أمحد، عن الرباء ابن عبد امللك الباجي قال
لغ اجلرجاين األندلس، كان أول من لقي من ملوكها، األمري املوفق أبا اجليش جماهداً العامري، فأكرمه وبا

  : يف إكرامه، فسأله عن رفيقه، من هذا معك؟ فقال

 يلتقي الشتى فيأتلفان وقد  رفيقان شتى ألف الدهر بيننا

أن ابن األعرايب رأى يف جملسه : مث لقيت بعد ذلك أبا الفتوح، فأخربي عن بعض شيوخه: قال أبو حممد
: من أين أنت؟ فقال: ال لآلخرمن إسبيجاب، وق: من أين أنت؟ فقال: رجلي يتحادثان، فقال ألحدمها

  : من األندلس، فعجب ابن األعرايب، فأنشد البيت املقدم، مث أنشدين متامها

 نسب في الصالحي هجان لها  على قيسية يمنية نزلت

 أرض أم من الرجالن؟ ألية  فقالت وأرخت حانب الستر دوننا



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  501  

 وأما أسرتي فيماني تميم  أما رفيقي فومه: لها فقلتُ

 يلتقي الشتى فيأتلفان وقد  شتى ألف الدهر بيننا نرفيقا

  أبو ثروان العكلي

اسم امرأة حضنت ولد عوف بن وائل، بن قيس، بن عوف، بن عبد مناف، ابن : أحد بين عكل، وعكل
وهي أمة هلم، وأمهم بنت ذي اللحية . أد، بن طاخبة، بن إلياس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان

احلارث، وجشم، وسعد، وعلي، وقيس :  ثطاً فسمي بضد صفته، وبنو عوف ابن وائلابن محري، وكان
وكان أبو ثروا أعرابياً بدوياً، تعلم يف . درج وال عقب له، فكل من ولده واحد من هؤالء، كان عكلياً

وله من : قال حممد بن إسحاق. البادية لدى، ذكره يعقوب بن السكيت، ووجد خبطه، وكان فصيحاً
  . كتاب خلق الفرس، كتاب معاين الشعر:الكتب



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  502  

  الجيمباب 
  جبر بن علي، بن عيسى،

ابن الفرج، بن صاحل، أبو الربكات الربعي الزهريي، ووالده أبو احلسن علي بن عيسى، هو النحوي 
  .املشهور، صاحب أيب علي الفارسي، وكان أبو الربكات هذا، أحد األدباء البلغاء الفصحاء

لك اهلمذاين، كان ينوب عن الوزراء ببغداد، وله اليد الطوىل يف الكتابة، وجن يف قال حممد بن عبد امل
وللبصروي وغريه فيه . شبيبته، فكان يتعمم حببل البئر، وادعى النبوة يف ذلك الوقت، وعوجل حىت برأ

  .ومات يف سنة تسع وأربعي وأربعمائة. مدائح

  جعفر بن أحمد المروزي

هو أحد مجاعي ومؤلفي الكتب، يف أنواع من العلم، : سحاق الندمي فقالأبو العباس، ذكره حممد بن إ
مات بأهواز ومحلت كتبه إىل . وكتبه كثرية جداً، وهو أول من ألف كتاباً يف املسالك واملمالك، ومل يتم

كتاب املسالك واملمالك، كتاب : فمن كتبه. بغداد، وبيعت يف طاق احلراين سنة أربع وسبعني ومائتني
ب الكبري، كتاب اآلداب الصغري، كتاب الناجم، كتاب تاريخ القرآن لتأييد كتب السلطان، كتاب اآلدا

  .البالغة واخلطابة

    

  جعفر بن أحمد، بن عبد الملك، بن مروان

اللغوي، أبو مروان اإلشبيلي، يعرف بابن الغاسلة، روى عن القاضي أيب بكر بن زرب، وأيب عو ابنه، 
تويف . كان بارعاً يف األدب واللغة، ومعاين الشعر واخلرب، ذا حظ من علم السنةواملعيطي، والزبيدي، و

  .سنة مثان وثالثني وأربعمائة، ومولده سنة أربع ومخسني وثالمثائة

  جعفر بن أحمد،السراج

بن احلسني، بن أمحد، بن جعفر السراج أبو حممد القارئ البغدادي، مسع أبا علي بن شاذان، وأبا القاسم 
  .هني، وأبا حممد اخلالل، وأبا الفتح بن شيطا، وأبا احلسي التوزي، وأبا القاسم التنوخيبن شا

جعفر بن أمحد بن احلسني، ذو طريقة مجيلة، وحمبة : قرأت خبط غيث بن علي الصوري: قال ابن عساكر
ء، وكان للعلم واألدب، وله شعر البأس به، وخرج له شيخنا اخلطيب فوائد، وتكلم عليها يف مخسة أجزا

يسافر إىل مصر وغريها، وتردد إىل صور عدة دفعات، مث قطن ا زماناً، وعاد إىل بغداد، وأقام ا إىل أن 
ونظم . منها مصارع العشاق، كتاب زهد السودان: وله تصانيف. كتب عنه ومل يكن به بأس. تويف

  .أشعاراً كثرية يف الزهد، والفقه، وغري ذلك
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وقرأت . ت سنة تسع عشرة وأربعمائة، ومسعت احلديث، ويل مخس سننيولد: قال يل: قال الصوري
تويف جعفر السراج، يف حادي عشر من صفر، سنة مخسمائة، ودفن مبقربة : خبط أيب املعمر األنصاري

  : ومن شعره. مولده سنة سبع عشرة، أو ست عشرة: وقال السمعاين. باب أبرز، وكان ثقة

 ه وكاسافي دين وفاق  عبد عصى هواه أفلح

  ينهل طاساً ويعل كاسا  ولم يرح مدمناً لخمر

  : ومن شعره

 عليا في حكمه وسطا جار  يا من إذا ما رضيته حكماً

  في محكم الذكر أمة وسطا  مدح اهللا أمة جعلت قد

  : وقال جعفر بن أمحد السراج نقالً من كتاب اخلريدة

   في األزمةعقيق الحمى مرخى لها  قضت وطراً من أرض نجد وأمت

 نورت منه الرياض فحنت حياً  الرواد أن لحاجر وخبرها

 نار للطوارق شبت كشعلة  لها برق من الغور موهناً والح

 في أرسانها واستمرت تراقص  باألعناق عند وميضه فميلن

 فيه وساعات وجرة وأيامها  لها الحادي فأذكرها الحمى وغنى

 علينا رة بعد رنة دنوز  شركتني في الحنين ركائبي وقد

 بهم ماء ردوا ماء عبرتي وعز  لركب مجهشين تطوحوا أقول

 الصبا من بعد ما قد تولت ليالي  أال ليت شعري هل تعود رواجعاً

حدثين الشيخ أبو الفضائل بن : قرأت خبط احلسن بن جعفر، بن عبد الصمد، بن املتوكل يف كتابه
يب عمامة الواعظ، إىل املسجد املعلق، مقابل دار اخلالفة، وكان دخل الشيخ أبو سعد بن أ: اخلاضبة قال

فيه الشيخ أبو حممد بن السراج ليسلم عليه، فالتقاه الشيخ أبو بكر بالرحب والسعة، وتعانقا، وجلسا 
يتذاكران، فجاء الشيخ أبو نصر األصبهاين، فصعد إليهما، وقد كان يف احلمام، فكشف رأسه، وقعد 

غط رأسك ال ينالك اهلوى، فتتأذى، فقال الشيخ أبو : حلمام، فقال له الشيخ أبو حممديستريح من كرب ا
  .لعله جيد فيه راحة: سعد

مسعت أبا الكرم املبارك بن احلسن، ابن :  قال- رمحه اهللا -أنبأنا أبو حممد عبد العزيز بن األخضر شيخنا 
مد السراج، وأمسع منه، فضاق صدري كنت أقرأ على أيب حممد جعفر، بن حم: الشهرزوري املقرئ يقول
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يفوتين منه بانقطاعي عنه فوائد كثرية، فقصيدته يف مسجده : منه حلاله، فانقطعت عنه، مث ندمت وقلت
  : املعلق، احلاذي لباب النويب، فلما وقع نظره علي، رحب يب وأنشدين لنفسه

  فزوري قد تقضى الشهر زوري  بأن تزوري بعد شهر وعدت

 البلد المسمى شهر زور إلى  ا نهر المعلىبينن وموعد

 شهر وصلك شهر زور ولكن  صدك المحتوم حق فأشهر

  : ومن شعره

 األحبة أضحوا خمودا فإن  دع الدمع بالوكف ينكى الخدودا

 بالقصور اللحودا فبدلهم  بهم هاتف الحادثات دعا

 ضعيفهم والشديدا فأفنت  منهم نوب للردى دنت

 غزار تروى الصعيدا عليهم  سىيكفكفهن األ دموع

    

  وقد مزق الدود منهم جلودا  وصبحهم واحد دجاهم

  : وجعل كتاب مصارع العشاق أجزاء، وكتب على كل جزء أبياتاً من قوله، فكان على اجلزء األول

 أيدي نوى وفراق صرعتهم  كتاب مصارع العشاق هذا

 راقيالراقي فعز ال وتطلب  تصنيف من لدغ الفراق فؤاده

  : وأنشد له السمعاين يف املزيد

  حذر الواشي السري من ذي طوى  طيف سليمى إذ طوى حبذا

 بين أجزاع زرود فاللوى  وأتى الحي طروقاً وهم

 الطارق من مس الجوى طيفها  أشكو ما أالقيه إلى بت

 وهناً على رغم النوى بيننا  األحالم لما جمعت أشكر

 مشغول وخال بالسوى ليس  العاذل دعني والهوى أيها

  : وأنشد له

  راحة للقلب في أرض سواها  حبذا نجد بالداً لم نجد

 أشواقي أو هبت صباها هاج  ما الح منها بارق فإذا

 الود وتصفينا هواها تبذل  لست أنسى إذ سليمى جارة
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 البين من حيث رماها ورماها  لما شطت الدار بها ثم

 ا والعين قد زال كراهازارن  طيف كرى لكنه أرسلت

  : ومن شعره أيضاً

 الدار نبكيها سقي ربعها المز على  وقفنا وقد شطت بأحبابنا النوى

 أرسلت سفن بها جرت السف فلو  دموع الواكفين برسمها وزادت

 بعد توديع الخليط وال جفن به  يبق صبر يستعان على النوى ولم

 ان الحمى والهوى يدنوبسك يزيد  الصبا لما رأينا غرامنا سألنا

  فقد ضعفت عن حمل أشواقنا البدن  لحمل الشوق يا ريح موضع أفيك

  جعفر بن إسماعيل، بن القاسم القالي

هو صاحب األمايل وغريها من التصانيف . هو ولد أيب علي القايل الذي تقدم ذكره، وأبو علي والده
اً، وهو القائل يف املنصور حممد بن أيب عامر، أمري املشهورة، وكان جعفر هذا أيضاً، أديباً فاضالً أريب

  : األندلس ميدحه

  قتل الشباب ففر كالمذعور  للشيب جاءت تبتغي وكتيبة

 تلك كتيبة المنصور وكأن  هذا جيش كل مثلث فكأن

  جعفر بن الفضل، بن جعفر،

وحرتابة اسم أمهم، كانت بن حممد، بن موسى ابن احلسن، بن الفرات، أبو الفضل املعروف بابن حرتابة، 
جارية، وكانت حرتابة محاة احملسن بن الفرات مبصر، وكان وزيراً فاضالً بارعاً كامالً، وزر مبصر 

ألنوجور بن أيب بكر األخسيد، مث ألخيه أيب احلسن علي، مث لكافور إىل أن انقضت دولة األخشيدية، 
مات يف سنة إحدى وتسعني .  مصروإليه رحل أبو احلسن الدارقطين، حىت صنف له ما صنف يف

  .وثالمثائة، ومولده سنة مثان وثالمثائة

أن ابن : ويف تاريخ أيب حممد أمحد بن احلسني، بن أمحد، ابن أمحد، بن حممد، بن عبد الرمحن الروذباري
حرتابة، مات يف ثالث عشر من صفر، سنة اثنتني وتسعني وثالمثائة، يف أيام احلاكم، ويف سنة تسع 

ويف سنة . ، قتل احلاكم ابنه أبا احلسني بن جعفر، بن الفضل، بن الفرات، وكان يلقب بسيدوكوتسعني
مخس وأربعمائة، ويل وزارة احلاكم أبو العباس، الفضل ابن جعفر بن الفضل، بن الفرات ابنه اآلخر، 
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  .وضمن ما مل يعرفه، فقتل بعد مخسة أيام من واليته

  : تان، وال يعرف له شعر غريهويروى أليب الفضل جعفر هذان البي

 يبت طاوياً منها على ضجر ولم  أحمل النفس أحياها وروحها من

  فليس ترمي سوى العالي من الشجر  الرياح إذا اشتدت عواصفها إن

    

قدم أبو الفضل بن حرتابة أصفهان، ومسع من عبد اهللا بن حممد، بن عبد الكرمي، : قال حيىي بن مندة
ن عمارة، واحلسن بن حممد الداركي، ومسع ببغداد، من حممد بن هارون احلصري، ومن وحممد بن محزة ب

وهو أحد احلفاظ حسن العقل، كثري السماع، مائل إىل أهل العلم والفضل، نزل مصر، وتقلد . يف طبقته
 بن حممد وبلغين أنه كان يذكر أنه مسع من عبد اهللا. الوزارة ألمريها كافور، وكان أبوه وزير املقتدر باهللا

من جاءين به أغنيته، وكان عايل احلديث مبصر، وإليه خرج : وكان يقول. البغوي جملساً، ومل يك عنده
أبو احلسن الدارقطين إىل هناك، ألنه يريد أن يصنف مسنداً، فخرج الدارقطين إليه، وأقام عنده مدة 

  .فصنف له املسند، وحصل له من جهته مال كثري

مسعت أبا القاسم، إمساعيل بن مسعدة اجلرجاين : يف كتاب املذبح، قال ابن مندةوروى عنه الدارقطين 
سألت أبا احلسن علي ب عمر احلافظ الدارقطي، عن حممد بن : قال محزة بن يوسف السهمي: قال

حممد، بن سليمان الباغندي، فحكى عن الوزير أيب الفضل بن الفرات، املعروف بابن حرتابة حكاية، قال 
مث دخلت مصر، وسألت الوزير أبا الفضل جعفر بن الفضل عن الباغندي، وحكيت له ما : زةالشيخ مح

حلقت الباغندي حممد بن حممد بن سليمان، وأنا ابن مخس : كنت مسعته من الدارقطين، فقال يل الوزير
دي، جييئه  حجرتان، إحدامها للباغن- رمحه اهللا -سنني، ومل أكن مسعت منه شيئاً، وكان للوزير املاضي 

  .يوماً ويقرأ له، واألخرى لليزيدي

كنت يوماً مع الباغندي يف احلجرة، يقرأ يل كتب أيب :  يقول- رمحه اهللا -مسعت أيب : قال أبو الفضل
بكر بن أيب شيبة، فقام الباغندي إىل الطهارة، فمددت يدي إىل جزء معه من حديث أيب بكر، فإذا على 

: وسألته وقلت. وك، فرجع الباغندي فرأى اجلزء يف يدي فتغري وجههظهره مكتوب مربع وال باقي حمك

إيش هذا؟ مربع؟ فتغري إذ ذاك ومل أفطن له، ألين أول من كنت دخلت يف كتبة احلديث، مث سألت عنه، 
  .فإذا الكتاب حملمد بن إبراهيم، بن مربع، مسعه من أيب بكر بن أيب شيبة

ورأى سيبويه جعفر ابن : راهيم، يف أخبار سيبويه املوسوس قالقرأت يف تاريخ البن زوالق احلسن بن إب
ما بال أيب الفضل قد مجع : فقال. الفضل ب الفرات بعد موت كافور، وقد ركب يف موكب عظيم
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كتابه، ولفق أصحابه، وحشد بني يديه حجابه، ومشم أنفه، وساق العساكر خلفه، أبلغه أن اإلسالم 
يا عجباً، : فقال. هو اليوم صاحب األمر، ومدبر الدولة: ال له رجلطرق؟ أو أن ركن الكعبة سرق؟ فق

أليس باألمس ب األتراك داره؟ ود كد كوا آثاره، وأظهروا عواره، وهم اليوم يدعونه وزيراً، مث قد 
  .ما عجيب منهم كيف نصبوه، بل عجيب كيف توىل أمر عدوهم ورضوه. صريوه أمرياً

أن الوزير أبا الفضل بن : ض أهل العلم، وأظنه حممد بن أيب نصر احلميديذكر بع: قال احلافظ أبو القاسم
حرتابة حدث مبصر، سنة سبع ومثانني وثالمثائة، جمالس إمالء خرجها الدارقطين، وعبد الغين ابن سعيد، 
وكانا كاتبيه وخمرجيه، وكان كثري احلديث، جم السماع، مكرماً ألهل العلم، مطعماً ألهل احلديث، 

ب الدارقطين من بغداد وبر إليه، وخرج له املسند، وقد رأيت عند أيب إسحاق اجلباين من األجزاء استجل
اليت خرجت له مجلة كثرية جداً، ويف بعضها املوىف ألفاً من مسند كذا، واملوىف مخسمائة من مسند كذا، 

 واسعة، ومل يزل يف أيام وقد أعطى الدارقطين ماالً كثرياً، وأنفق عليه نفقة. وهكذا هي سائر املسندات
عمره يصنع شيئاً من املعروف عظيماً، ويفق نفقات كثرية على أهل احلرمني، من أصناف األشراف 

وغريهم، إىل أن مت له أن اشترى باملدينة داراً إىل جانب املسجد، من أقرب الدور إىل القرب، ليس بينها 
ن فيها، وقرر عند األشراف ذلك، فسمحوا له وبني القرب إال حائط وطريق يف املسجد، وأوصى أن يدف

فلما مات محل تابوته من مصر إىل احلرمني، فخرجت األشراف من مكة واملدينة . بذلك، وأجابوه إليه
لتلقيه والنيابة يف محله، إىل أن حجوا به، وطافوا ووقفوا بعرفة، مث ردوه إىل املدينة، ودفنوه يف الدار اليت 

  .أعدها لذلك

    

ط الشريف النسابة، حممد بن أسعد بن علي اجلواين املعروف بابن النحوي، كان الوزير جعفر بن قرأت خب
الفضل بن الفرات، املعروف بابن حرتابة، يهوى النظر إىل احلشرات من األفاعي، واحليات والعقارب، 

 -. سجد ورٍشوأم أربعة وأربعني، وما جيري هذا ارى وكان يف داره اليت تقابل دار الشنتكاين وم

 قاعة لطيفة مرمخة، فيها سلل احليات، وهلا قيم فراش حاو من احلواة، -وكانت للماذرائي قبل ذلك 
ومعه مستخدمون برسم اخلدمة، ونقل السلل وحطها، وكان كل حاو يف مصر وأعماهلا يصيد له ما يقدر 

 الغريبة املنظر، وكان الوزير عليه من احليات، ويتباهون يف ذوات العجب من أجناسها، ويف الكبار ويف
يثيبهم يف ذلك أوىف الثواب، ويبذل هلم اجلزيل حىت جيتهدوا يف حتصيلها، وكان له وقت جيلس فيه على 

دكة مرتفعة، ويدخل املستخدمون واحلواة، فيخرجون ما يف السلل ويطرحونه يف ذلك الرخام، وحيرشون 
  .بني اهلوام، وهو يتعجب من ذلك ويستحسنه

كان ذات يوم، أنفذ رقعة إىل الشيخ اجلليل ابن املدبر الكاتب، وكان من أعيان كتاب آبائه ودولته، فلما 
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 أدام اهللا -نشعر الشيخ اجلليل، : وكان عزيزاً عنده، وكان يسكن يف جوار دار ابن الفرات، يقول له فيها
ا العادات، انساب إىل داره منها ، أنه ملا كان البارحة، وعرض علينا احلواة احلشرات، اجلاري -سالمته 

احلية البتراء، وذات القرنني الكربى، والعقربان الكبري وأبو صوفة، وما حصلوا لنا إال بعد عناء ومشقة، 
 بالتوقيع إىل حاشيته وصبيته، بصو ما وجد - وفقه اهللا تعاىل -وجبملة بذلناها للحواة، وحنن نأمر الشيخ 

ها وردها إىل سللها، فلما وقف ابن املدبر على الرقعة قلبها وكتب يف منها، إىل أن ننفذ احلواة ألخذ
 مبا أشار إليه يف أمر احلشرات، والذي - أدام اهللا نعمته وحرس مدته -أتاين أمر سيدنا الوزير : ذيلها

  .يعتمد عليه يف ذلك، أن الطالق يلزمه ثالثاً إن بات هو أو واحد من أوالده يف الدار، والسالم

  :  أبو بكر بن عبد الرب القريواين التميمي، لصاحل بن مؤنس املصري، ميدح بعض آل الفراتأنشدين

 اخضر لي فيه عود ما  قد مر عيد وعيد

 والماء منه بعيد  يخضر عود وكيف

 كلها والعديد د  من له عدد المج يا

 الفرات يزيد على  الفرات نداهم آل

 منه شهود عليك  فضلك فيهم وأنت

 راحتيك مديد من  وم لغيريي وكل

 منه صدود فكان  هل لي إلى الرزق ذنب

 دهرنا وسعيد في  الناس إال شقي ما

أنبأنا أبو حممد عبد اهللا بن احلسني بن النحاس، حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف ابن : قال ابن األكفاين
كنت منذ أيام حاضراً دار : ة فقال يلحضرت عند أيب احلسني املهليب يف داره بالقاهر: نصر من لفظه قال

الوزير، يعين أبا الفرج بن كلس، فدخل عليه أبو العباس، الفضل بن أيب الفضل، الوزير ابن حرتابة، وكان 
يا أبا العباس يا سيدي، ما أنا بأرجل من أبيك، وال بأعلم وال : قد زوجه ابنته، وأكرمه وأجله، فقال له

أتدري ما أقعد أباك خلف الباب؟ شيل أنفه، وأخرج يده فعال : ، مث قالبأفضل، وزاد يف وصفه وإكرامه
باهللا يا أبا العباس ال تشل أنفك، تدري ما اإلقبال؟ نشاط : ا رأسه، وشال أنفه إىل فوق وقال له

  .وتواضع، تدري ما اإلدبار؟ كسل وترافع

الفضل الوزير، قد خرج إىل كان أبو الفضل جعفر بن : قرأت فيما مجعه أبو علي صاحل بن رشد قال
  : بستانه باملقس فكتب إليه أبو صر بن كشاجم على تفاحة مباء الذهب وأنفذها إليه

 في األوقات للنيل  الوزير تخلى إذا
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  اه جعفر بن الفرات  أتاه سمي فقد

    

 منها، مل ملا قصد هؤالء مصر وزوال قريباً: مسعت أبا إسحاق احلبال يقول: قال حممد بن طاهر املقدسي
يبق أحد من الدولة العباسية، إال خرج لالستقبال واخلدمة، غري الوزير أيب الفضل بن حرتابة فإنه مل خيرج، 

إنك تغري : وقيل له. فلما كان يف الليلة اليت صبيحتها الدخول، اجتمع إليه مشايخ البلد، وعاتبوه يف فعله
اآلن أخرج فخرج للسالم، فلما دخل عليه : قال. قامبدماء أهل السنة، وجيعلو تأخرك عنهم سبباً لالنت

أكرمه وجبله، وأجلسه ويف قلبه شيء، وكان إىل جنبه ابنه وويل عهده، وغفل الوزير عن التسليم عليه، 
: نعم يا أمري املؤمنني، قال: حج الشيخ؟ فقال: فقال له. فأراد أن ميتحنه بسبب يكون إىل الوقيعة به

لت بالنيب صلى اهللا عليه وسلم عنهما، كما شغلت بأمري املؤمنني عن ويل شغ: وزرت الشيخني؟ فقال
فأعجب من فطنته، وتداركه ما أغفله، . عهده، السالم عليك يا ويل عهد املسلمني ورمحة اهللا وبركاته

إذا مل تل لنا شغالً فيجب أال خترج عن بالدنا، فإنا ال نستغين أن : فقال. وعرض عليه الوزارة فامتنع
  .ون يف دولتنا مثلك، فأقام ا ومل يرجع إىل بغداديك

كان يعمل للوزير أيب الفضل الكاغد بسمرقند، وحيمل إليه إىل : ومسعت أبا إسحاق احلبال يقول: قال
مصر يف كل سنة، وكان يف خزانته عدة من الوراقني، فاستعفى بعضهم، فأمر بأن حياسب ويصرف، 

  ..لوراقة، وترك ما كان عزم عليه من االستعفاءفكمل عليه مائة دينار، فعاد إىل ا

خرج أبو صر السجزي احلافظ على أكثر من : ومسعت أبا إسحاق إبراهيم بن سعيد احلبال يقول: قال
مائة شيخ، مل يبق منهم غريي، وكان قد خرج له عشرين جزءاً يف وقت الطلب، وكتبها يف كاغد عتيق 

 الكاغد الذي كان حيمل للوزير من مسرقند، وقعت إيل من هذا من: فسألت احلبال عن الكاغد، فقال
  .كتبه قطعة، فكنت إذا رأيت فيها ورقة بيضاء قطعتها إىل أن اجتمع هذا، فكتبت فيه هذه الفوائد

  جعفر بن قدامة، بن زياد الكاتب

. فةهو أحد مشايخ الكتاب وعلمائهم، وكان وافر األدب، حس املعر: أبو القاسم، ذكره اخلطيب فقال

وله مصنفات يف صنعة الكتابة وغريها، حدث عن أيب العيناء الضرير، ومحاد بن إسحاق املوصلي، واملربد، 
  .روى عنه أبو الفرج األصفهاين. وحممد ابن عبد اهللا بن مالك اخلزاعي، وحنوهم

تولية ونقلت من خط أيب سعيد مع بن خلف البسيت، مستويف بيت الزرد والفرش السلطاين امللكشاهي، ب
  : قال جعفر بن قدامة الكاتب: نظام امللك قال

 والنجدة مني ملك  باهللا يا ابن ال استمع
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 قد جاز التمي جة  يومنا في الحسن والبه

 أوال فاستزرني رة  نفسك الح فأزري

  : نقلت من خط عبد الرمحن بن عيسى الوزير جلعفر بن قدامة: ومن خطه قال

  كسف الشمس بالجمال البهي  كيف يخفى وإن أتاني نهاراً

 بكل أمر خفي وينادي  حالتيه يفضح سري فكال

 عقلي به وحق النبي تاه  أحسن األنام جميعاً بأبي

مات أبو القاسم جعفر : وقال أبو حممد عبيد اهللا بن أيب القاسم، عبد ايد ابن بشران األهوازي يف تارخيه
قال ابن . قني من مجادى اآلخرة، سنة تسع عشرة وثالمثائةابن قدامة، بن زياد يوم الثالثاء، لثمان ب

ويف سنة عشرة وثالمثائة، أخرج علي بن عيسى الوزير إىل اليمن منفياً، فقال أبو القاسم، جعفر : بشران
  : بن قدامة الكاتب يف ذلك

 وأمور الورى بغير استواء  أصبح الملك واهي األرجاء

 به إلى صنعاء واستمرت  منذ نادت نوى علي بن عيسى

 اهللا مالك األشياء وهو  الذي يميت ويحيي فوحق

 كآبة األعداء واستبانت  اختل بعده كل أمر لقد

 جميعاً في صورة األولياء ه  صاروا بعد العداوة والل ثم

 قد خال من النظراء إنه  كلهم في علي يتألون

  : ومن شعره أيضاً

 لواذاتتسلل مني  وال  تسمع مت قبلك بعض قولي

 بغصتي فيكون ماذا؟ ومت  إذا أسقمت بالهجران جسمي

  : وجلعفر بن قدامة ميدح ابن الفرات: ومن كتاب الوزراء هلالل ب احملسن

 الخيم محمود الفعال م  ابن الفرات ويا كري يا

  ت وبان للناس اختاللي  ضيعت بعدك واطرح

    

 األيام حالي أحوالك  مذ غيرت وتغيرت

  أيامك الغر الخوالي  حس علىأبا  لهفاً
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 بأحوال بوالي بليت  عليها إنها لهفاً

أراك منخرطاً يف سلك ابن قدامة، ومنصباً : وقلت للعروضي: قرأت يف كتاب احملاضرات أليب حيان قال
إعلم أن الزمان وقت : فقال. إليه، ومتوفراً عليه، وكيف يتفق بينكما، وكيف تأتلفان وال ختتلفان

 والرجل كما تعرف على غاية الربد والغثاثة، وخساسة الطبع، وأنا كما تعرفين وتثبتين، فاعتدلنا االعتدال،
  : وأنشأ يقول. إىل أن يتغري الزمان، مث نفترق وخنتلف وال نتفق

 في كانون أو في شباط كالماء  أصبح من برده وصاحب

 في مثل سم الخياط كطأنهم  من ضيق أخالقه ندمائه

 الصمت قليل النشاط متصل   فألفيتهيوماً نادمته

  بعض التماثيل التي في البساط  لقد أوهمني أنه حتى

  جعفر بن محمد، بن أحمد، بن حذار

مل يك مبصر مثله يف وقته، كثري : الكاتب أبو القاسم، ذكره الصويل يف كتاب أخبار شعراء مصر قال
  .ة حسنةالشعر حسن البالغة عامل، له ديوان شعر، ومكاتبات كثري

وكان العباس بن أمحد بن طولو، قد خرج على أبيه يف نواحي برقة، عند غيبة أبيه بالشام، وتابعه : قال
أكثر الناس، مث غدر به قوم، وخرج عليه آخرون من نواحي القريوان، فظفر به أبوه، وكان جعفر بن 

باس بنواحي اإلسكندرية، قبض على الع: قال ابن زوالق مؤرخ مصر. حذار وزير العباس وصاحب أمره
وأدخل إىل الفسطاط على قتب على بغل مقيداً، يف سنة سبع وستني ومائتني، ونصب لكتابه ومن خرج 

م إىل ما خرج إليه دكة عظيمة رفيعة السمك، يف يوم األربعاء، ال أعرف موقعه من الشهر، وجلس 
قاً، وكان العباس قائماً بني يدي أبيه يف أمحد بن طولو يف علو يوازيها، وشرع من ذلك العلو إليها طري

خفخاف ملحم وعمامة وخف، وبيده سيف مشهور، فضرب ابن حذار ثالمثائة سوط، وتقدم إليه 
البعاس فقطع يديه ورجليه من خالف، وألقي من الدكة إىل األرض، وفعل مثل ذلك باملنتوف وبأيب 

  . ماتوافلم متض أيام حىت. معشر، واقتصر بغريهم على ضرب السوط

ومن شعر . يروى أنه توىل قطع يديه ورجليه بيده. مثل أمحد بن طولون بابن حذار ملا قتله: وقال الصويل
  : ابن حذار إىل صديق له من أبيات

 وهاشمياً في الوالء م  كسروياً في القدي يا

 ويا إياساً في الذكاء ن  ابن المقفع في البيا يا

  الت ويا ضيائيت المعض  يا ناظراً في المشكال
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 طويتني طي الرداء م  جعلت فداك في إيهاً،

 أعوم في بحر الجفاء ب  وتركتني بين الحجا

 فيه من لطف اإلخاء غب  عما كنت تر ورغبت

 وابن أمك بالسواء دك  بعد أني كنت عن من

 كأخالف السماء كف  كفك إنها فوحق

 عن اللقاء وألصبرن  والهوى ألخلينك

 إلى حفاظك والوفاء ت  ا استطعوألشكونك م

 في ذرى درج العالء يك  على رق وألصبر

 ت إليك من ثمر الرجاء  أجني ما غرس فهناك

  : ومن شعره أيضاً

 قوام كأ،ه غصن على  جاءت بوجه كأنه قمر

  حسبت أن في جفونها وسن  ترنو بعين إذا تعاينها

 ثنفيه من حسنها و وصار  إذا ما استوت بمجلسها حتى

 تمنيت أها أذن إال  فلم يبق في جارحة غنت

  : ومن شعره أيضاً

 حيثما سلكوا وأصيبوا  زور ثكلتهم زارني

  حملوا الفضل الذي تركوا  حتى إذا شبعوا أكلوا

  جعفر بن محمد،األخباري

سع مات سنة ت. بن األزهر، ابن عيسى األخباري أحد أصحاب السري، ومن عين جبمع األخبار والتواريخ
كتاب التاريخ على : ومولده سنة مائتني، مسع من ابن األعرايب وطبقته، وله من الكتب. وسبعني ومائتني

  .السنني، وهو من جيد الكتب، ذكر ذلك حممد بن إسحاق

  جعفر بن محمد، بن خالد، بن ثوابة،

    

حدثين أبو : رياط قالحدثين أبو احلسني بن ق: أبو احلسني الكاتب، أحد البلغاء الفصحاء، قال أبو علي
احلسن اإليادي الكاتب، صديق الكرخيني، قال أبو حممد عبد الوهاب، بن احلسن، بن عبيد اهللا، بن 
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كان إىل والدي احلسن بن عبيد اهللا ديوان : سليمان ابن وهب، وعبيد اهللا بن سليمان، مها الوزيران قال
ه يف أيام وزارة أبيه للمعتضد فأمر عبيد اهللا ابنه، الرسائل، وديوان املعاون ومجلة الدواوين اليت كانت إلي

أن يستخلف أبا احلسني ابن ثوابة على ديوان الرسائل، وديوان املعاون، فصار كاملتقلد له من قبل الوزير، 
لكثرة استخدامه له فيه، مث مات أيب، فأقره جدي الوزير عبد اهللا على الديوان رياسة، وبقي عليهم 

  .اسة ومرة خالفة، إىل أن تسلمه الصابئ أبو إسحاق من ابن ابنه أمحديتوارثونه، مرة ري

قد فتحت للمظلوم بابك، : وكتب جعفر بن حممد هذا، رقعة إىل عبيد اهللا بن سليمان الوزير يف نسختها
ورفعت عنه حجابك، فأا أحاكم األيام إىل عدلك، وأشكو صرفها إىل عطفك، وأستجري من لؤم غلبتها 

فإا توخرين إذا قدمت، وحترمين إذا قسمت، فإن أعطت أعطت يسرياً، وإن ارجتعت بكرم قدرتك، 
ارجتعت كثرياً، ومل أشكها إىل أحد قبلك، وال أعددت إلنصافها إال فضلك، ودفع زمام املسألة وحق 
 الظالمة حق التأميل، وقدم صدق املواالة واحملبة، والذي ميأل يدي من النصفة، ويسبغ العدل علي، حىت

تكون إيل حمسناً، وأكون بك لأليام معدياً، أن ختلطين خبواص خدمك، الذين نقلتهم من حال الفراغ إىل 
الشغل ومن اخلمول إىل النباهة والذكر، فإن رأيت أن تعديين فقد استعديت، وجتريين فقد عذت بك، 

بدين ولساين فيما وتوسع علي كنفك، فقد أويت إليه، وتشملين بإحسانك، فقد عولت عليه، وتستعمل 
يصلحان خلدمتك فيه، فقد درست كتب أسالفك، وهم األئمة يف البيان، واستضأت برأيهم، واقتفيت 

آثارهم اقتفاء جعلين بني وحشي كالم وأنيسه، ووقفين منه على جادة متوسطة، يرجع غليها الغايل، 
  . استخالفه أليبويسمو حنوها املقصر، فعلت إن شاء اهللا تعاىل، فكانت هذه الرقعة سبب

  جعفر بن محمد، بن حمدان الموصلي،

هو حسن التأليف، عجيب التصنيف، شاعر : أبو القاسم الفقيه الشافعي، ذكره حممد بن إسحاق فقال
. أديب فاضل، ناقد للشعر، كثري الرواية، مات سنة ثالث وعشرين وثالمثائة، ومولده سنة أربعني ومائتني

كتاب الباهر يف أشعار احملدثني، : فأما كتبه يف األدب فهي. هب الشافعيله عدة كتب يف الفقه على مذ
عارض به الروضة للمربد، كتاب الشعر والشعراء مل يتم، ولو مت لكان غاية يف معناه، كتاب السرقات مل 

  .يتم أيضاً، وهو كتاب جيد يف معناه، كتاب حماس أشعار احملدثني لطيف

بو القاسم، جعفر بن حممد، بن محدان املوصلي، ممن عمر طويالً، وكانت كان أ: قال أبو عبد اهللا اخلالع
ومدح القاسم ابن عبيد اهللا، وأدرك أبا العباس النامي، . بينه وبني البحتري مراسلة، ورثاه بعد وفاته

  .وتكاتبا بالشعر

مل يكن ا يف وقته كان ابن محدان كبري احملل من أهل الرياسات باملوصل، و: وقال أبو علي بن أيب الزمزام
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من ينظر إليه، ويفضل يف العلوم سواه، متقدماً يف الفقه، معروفاً به، قوياً يف النحو فيما يكتبه، عارفاً 
بالكالم واجلدل مربزاً فيه، حافظاً لكتب اللغة، راوية لألخبار، بصرياً بالنجوم، عاملاً مطلعاً على علوم 

 لكل وزراء عصره، مداحاً هلم، آنساً باملربد وثعلب وأمثاهلما، من األوائل، عايل الطبقة فيها، وكان صديقاً
علماء الوقت، مفضالً عندهم، وكانت له ببلده دار علم قد جعل فيها خزانة كتب من مجيع العلوم، وقفاً 

على كل طالب للعلم، ال مينع أحد من دخوهلا إذا جاءها غريب يطلب األدب، وإن كان معسراً أعطاه 
تفتح يف كل يوم، وجيلس فيها إذا عاد من ركوبه، وجيتمع إليه الناس فيملي عليهم من شعره . قاًورقاً وور

وشعر غريه ومصنفاته، مثل الباهر وغريه من مصنفاته احلسان، مث ميلي من حفظه من احلكايات املستطابة، 
  .وشيئاً من النوادر املؤلفة، وطرفاً من الفقه وما يتعلق به

    

 أهل املوصل حسدوه على حمله وجاهه عند اخللفاء والوزراء والعلماء، وكان قد جحد وكان مجاعة من
بعض أوالده وزعم أ،ه ليس منه، فعاندوه بسببه، وزعموا أنه نفاه ظلماً، واجتهدوا أن يلحقوه به، فما مت 

حندر هارباً هلم، فاجتمعوا وكتبوا فيه حمضراً، وشهدوا عليه فيه بكل قبيح عظيم، ونفوه عن املوصل، فا
منهم إىل مدينة السالم، ومدح املعتضد بقصيدة يشكو فيها ما اله منهم، ويصف ما حيسنه من العلوم، 

  : أوهلا. ويستشهد بثعلب واملربد وغريمها

 الليل مجتاباً إليا الفيافيا مع  ما ينفك طيفك سارياً أجدك

 واأليام تعطي األمانيا بنعمان  عهد الحمى وزماننا يذكرنا

 ونعمان غاد باألوانس غانيا  مغنى آل ليلى على الحمى ليالي

 ظليل الضحى من حائط اللهو دانيا  الصبي منهن فينان مورق وعهد

 على ما يشاء المستهام مؤاتيا  قريب المدى نائي الجوى داني الهوى

 حل جمعاً والرعان المتاليا ومن  بأخياف المخيم من منى حلفت

 على أركب تحكى القسى حوافيا  اء مكةيأتمون بطح وبالركب

 الفيافي والفيافي كما هيا ونشر  طي البيد في غلس الدجى طواهن

 رضوى أو شمام رثى ليا شماريخ  أني أبثثت ما بي من الجوى ولو

 عن الناس تخبرهم بحالي حاليا  وإن أطو ما تطوي الجوانح من هوى

 طايا الناعجات عتاديا؟الم وأيدي  أأدخل تحت الضيم والبيد والسرى
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 المعلى والمنيح ورائيا خروج  من جلباب كل ملمة سأخرج

 بالذي من ريب دهري عنانيا له  أنا قابلت اإلمام مناجياً إذا

 أذلت ماسعيه األسود الضواريا  رميت بآمالي إلى الملك الذي

 األماني أو تقيم البواكيا تنيل  وما هي إال روحة وادالجة

 بها اآلفاق حسن ثنائيا مألت  ير المؤمنين مدائحولي في أم

 شاكياً إنفاض حالي وماليا وال  بي اآلمال ال طالباً جدى وأمت

 عداني بغيه عن مجاليا على  أشكو عدواً مسلطاً ولكنني

 دون الموالي مواليا خالفته  ابن الوالة الوارثين محمدا أيا

  عن إمضائك العزم وانياتك ولم  ما اعتزمت األمر أبرمت فتله إذا

 والدفع للظلم ناسيا لغربته  تك للمظلوم ناداك في الدجى فال

ما حيسنه من العلوم الدينية واألدبية، ويتبجح مبعرفته إقليدس : وهي مائة ومخسون بيتاً، فيها بعد املدح
  : وأشكاله، وزيادات زادها يف أعماله، وله يف صفة الليل

 امتداداً وكالمداد سوادا ر  لدهرب ليل كالبحر هوالً وكا

 الفجر ذلك اإليقاد أطفأ  والنجوم توقدن حتى خضته

ونقلت من خط جعفر بن حممد املوصلي، من قصيدة يف أيب سليمان داود ب : قال ابن عبد الرحيم
  : محدان

 إن الشوق شوق جمالك جمالك  بنا قبل انبتات حبالك أعيجي

 نح ال تروى بغير نوالكجوا  وقفة تتلو عليك أوامها قفي

 مستظالت بفيئ ظاللك على  فقد طلعت شمس الضحى بأوارها

  : ومنها

 الحت في ليال حوالك مصابيح  حمدان الذين كأنهم بأبناء

  وإن كنت قد سيرته في المسالك  نعم ال أستقل بشكرها لهم

 خلفاً من كل باق وهالك ترى  فيه من قريض بدائعاً وخلفت

  : ة يف القاسم بن عبيد اهللاوله من قصيد

 تجيب وال ترعى لداعيها فما  شأن دارك يا ليلى نناجيها ما
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 نحييك فيها ال نحييها كنا  عشية عجنا بالمطي بها إنا

 الكرى بدموع بات يجريها عن  ال ترسلي الطيف إن الطرف في شغل

 في قدره الدنيا بما فيها يقل  ألضربن بآمالي إلى ملك

 سائر األرض دانيها وقاصيها في  ارة والمأمول بعد لهابن الوز يا

    

 يسري مع الركبان ساريها إليك  ما بال ما اجتاب عرض األرض من مدحي

 كالحول لي مما أراعيها واليوم  يأتني نبأ عنها وال خبر لم

  : وله أيضاً

  أرى ضرعاً بالعسر يوماً لذي اليسر  الموت قبل الموت غير أنني وما

 الفخر إال أن يقال هو المثري فما  قولهم ليس الثراء من العال فدع

 آمناً فيما يجن من األمر له  أنت لم تبل الصديق فال تكن إذا

 اللؤم إال أن يبين مع الستر أبي  فإن سترت حال امرئ لؤم أصله

  : وله أيضاً

 عفتها ببرقة أحوال دوارس  على الخيف من أكناف برقة أطالل

 سبا والبين للشمل مغتال أيادي  ام من فريق تفرقواخي ومبني

 وهن ألكدار الحنادس إقبال  وهن نجوم للنجوم ضرائر

 عالج الوجد المبرح آجال لمن  إن تجوال الظباء سوانحاً أال

 دونه بيد يخب بها اآلل ومن  ابن أبي العباس جاذبنا المنى إلى

 كارم أفعالعنهم بالم وتشرق  األيام تضحك عنهم ومازالت

 فصل يوم مجد وفعال وقوال  أولئك أرباب العلى وبنو الندى

 على ما ورثوه ولم يال فزاد  ورثوه الجود والبذل والندى هم

  : وله يرثي البحتري

  وأودي الشعر مذ أودي الوليد  البدائع والقصيد تعولت

 المكرمات وهن سود وجوه  جانب الدنيا وعادت وأظلم
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 وراء فجعته مزيد فليس  د في الرزايافقل للدهر يجه

  : وله من قصيدة

 أمر غيي والرشاد وملك  حب علوة من فؤادي تمكن

 بين جفي والرقاد وعادى  بين دمعي والمآقي فوالي

 والسعادة في سعاد زماناً  طلب السالمة في سليمى وقد

  وال هذي ارتضاها في الوداد  هاتيك أحمدها وصاالً فال

  : وله أيضاً

 وزنا فيه النديد  القرم الذي أع أيها

 مساع وجدود د  على المج وأعانته

 بالوعد وعيد مطل  عجل النجح فإن ال

هذا معىن عن يل من قبل أن أقف على هذه األبيات، وكنت : قال عبيد اهللا الفقري إليه مؤلف هذا الكتاب
ملعىن مدة، حىت وقفت على ما ههنا، أعجب كيف فات األوائل الشتماله على مطابقة التجنيس وحسن ا

. فعلمت أن أكثر ما ينسب إىل الشعراء من السرقات، إمنا هو توارد اخلواطر، ووقوع حافر على حافر

  : وأما أبيايت فهي

 وحلماً وآباء وأجدادا علماً  سيداً بذ من يمشي على قدم يا

  بالخلف والمطل والتسويف إيعادا  دعاك إلى وعد تصيره ماذا

 المطل بعد الود أحقادا فيثمر   تعجلن بوعد ثم تخلفهال

 يجدي إذا لم يلق حصادا وليس  بزر ولطف القول منبته فالوعد

  جعفر بن موسى، يعرف بابن الحداد

أبو الفضل النحوي، كتب الناس عنه شيئاً من اللغة وغريب احلديث، وما كان من كتب أيب عبيدة مما 
مات لثالث خلون من . يب، وغري ذلك من ثقات املسلمني وأحبارهممسعه من أمحد بن يوسف التغل

  .شعبان، سنة تسع ومثانني ومائتني، ودفن بقرب مرتله ظهر قنطرة الربدان

  جعفر بن هارون، بن النحوي، الدينوري

  .روى عنه ابن شاذان، يف شوال سنة أربع وأربعي وثالمثائة. أبو حممد

  جلد بن جمل الراوية
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 من أهل التصنيف، والرواية والتأليف، ذكره يف كتاب ترمجة، إال أن اإلسناد إليه كثري، ما رأيت أحداً
والرواية عنه ظاهرة شهرية، وكان فيما تدل عليه األخبار اليت يرويها، عالمة بأخبار العرب وأشعارها 

  .عارفاً بأيامها وأنساا

  جناد بن واصل الكوفي

 عاضدة، من رواة األخبار واألشعار، ال علم له بالعربية، وكان أبو واصل، موىل بين: أبو حممد، ويقال
وهو من علماء الكوفيني . يصحف ويكسر الشعر، وال مييز بني األعاريض املختلفة، فيخلط بعضها ببعض

  .القدماء، وكان كثري احلفظ يف قياس محاد الراوية

    

ما :  أمحد بن علي الطوسي عن أبيه قالأخربنا أبو عمرو: قال عبد اهللا بن جعفر: وحدث املرزباين قال
كانوا يشكون بالكوفة يف شعر، وال يعزب عنهم اسم شاعر، إال سألوا عنه جناداً، فوجدوه لذلك 

حافظاً، وبه عارفاً على حلن كان فيه، وكان كثري اللحن جداً، فوق حلن محاد، ورمبا قال من الشعر البيت 
  .والبيتني

ة على محاد وجناد، ففسدت روايام من رجلني، كانا يرويان ال يدريان، اتكل أهل الكوف: وقال الثوري
مررت : وحدث عبد اهللا بن جعفر عن جبلة بن حممد الكويف، عن أبيه قال. كثرت رواياما وقل علمهما

  : جبناد موىل العاضديني وهو ينشد

  إال على أهل التقى مستصعب  بأن الحق مركبه إعلم

 السالمة من لها يتسبب رزق  ور فإنمابذرعك في األم فاقدر

فلم يستنب ذلك، فتركته : قال. يف هذين البيتني: وأين ذلك؟ قلت: أبرقت يا جناد؟ قال: فقلت
  .وانصرفت

. وإمنا أنكر عليه أن البيت األول ينقص من عروضه وتد، والثاين تام فكسره ومل يعلم: قال عبد اهللا

.. طون بأن يدخلوا عروضني يف ضرب واحد من الشعر لتشاهماوالعرب ال تغلط مبثل هذا، وإمنا يغل

  : فالصواب فيه أن يقول: فأما هذا

  إال على أهل التقى مستصعب  إعلم بأن الحق مركب ظهره

والربقاء من . خلطت بيتاً مكسوراً ببيت صحيح، فصار كاحلبل األبرق على لوين: ومعىن قوله أبرقت
  .واد وبياضس: ذات لونني: األرض واحلجارة

  جنادة بن محمد بن الحسين الهروي،
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أبو أسامة اللغوي النحوي، عظيم القدر، شائع الذكر، عارف باللغة، أخذ عن أيب منصور األزهري، 
وروى عن أيب أمحد العسكري وروى عنه كتبه، مث قدم مصر فأقام ا، إىل أن قتله احلاكم من امللوك 

ذكر ذلك أبو حممد أمحد بن احلسني، بن .  سنة تسع وتسعني وثالمثائةاملصرية، املنتسبة إىل العلويني، يف
وأخذ عنه مبصر أبو . أمحد بن حممد بن عبد الرمحن الروذباري يف تارخيه، الذي ألفه يف حوادث مصر

سهل اهلروي وغريه من أهل مصر وغريهم، وكان جملسه مبصر يف جامع املقياس، وهو الذي فيه العمود، 
  .به زيادة النيل من نقصهالذي يعتربون 

إن جنادة رجل مشئوم، يقعد يف : واتفق يف بعض السنني، أن النيل مل يزد زيادة تامة، فقيل للحاكم حينئذ
وكان من حدة احلاكم ووره، وما عرف من سوء . املقياس ويلقي النحو، ويعزم على النيل فلذلك مل يزد

 - رمحه اهللا - ما يبلغه، فأمر من ساعته بقتله، فقتله سريته، ال يتثبت فيما يفعله، وال يبحث عن صحة

مسعت هذا احلديث يف مصر مفاوهة، حكوه عن األثري بن البيساين، أخي القاضي الفاضل وغريه، واللفظ 
  .يزيد يونقص، واهللا أعلم

  جهم بن خلف المازني األعرابي،

املقرئ، وكان جهم راوية، عالمة من مازن متيم، له اتصال يف النسب بأيب عمرو بن العالء املازين 
. بالغريب والشعر، وكان يف عصر خلف األمحر، واألصمعي، وكانوا ثالثتهم متقاربني يف معرفة الشعر

  : إن ابن مناذر قال ميدح جهماً: وقيل. وجلهم شعر مشهور يف احلشرات واجلوارح من الطري

 العالء ومعدن العلم أهل  آل العالء ألنكم سميتم

 بيتاً أحلوه مع النجم  ى آل العالء لمازنولقد بن

  : وجههم القائل يف رواية املازين يصف احلمامة

 ه طوقاً لم يكن ذهباً  كساها الل مطوقة

 أخا الهوى نصبا يزيد  العين مبكاها جمود

 بشجوها وصبا فبت  مفجعة بكت شجواً

 جنوب مرة وصبا  غص تميل به على

  و انتصابل من شوق أ  عليه إما ما ترن

 دمع لها انسكبا بال  فغرت فماً وبكت وما

  : لوه خياطب املفضل الضيب ملا قدم البصرة: قال
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 فظ كوفي صديقا  أنت كوفي وال يح

 للخير خليقا في  لم يكن وجهك يا كو

  جودي بن عثمان

بيدي، رحل إىل موىلً آلل يزيد بن طلحة العنبسيني، من أهل مورور من بالد الغرب، ذكره احلميدي والز
وهو أول من أدخل كتاب الكسائي إىل الغرب، وسكن قرطبة . املشرق، فلقي الكسائي والفراء وغريمها

  : بعد قدومه من املشرق، ويف حلقته أنكر على عباس بن ناصح قوله

  هللا فيها وهو نصراني  يشهد باإلخالص يؤتيها

    

ن أصحاب عباس بن ناصح، فساءه ذلك، وكان باحلضرة رجل م. فلحن حيث مل يشدد ياء النسب
 يف هذا - أعزك اهللا -ما أقدمك : فقصد عباساً وكان مسكنه باجلزيرة، فلما طلع على عباس قال له

أال أنشدهم قول عمران ابن : فقال له. وأي حلن؟ فأعلمه: قال له عباس. أقدمين حلنك: األوان؟ قال
  : حطان

  معدياً فعدنانيوإن لقيت  يوماً يمان إذا القيت ذا يمن

ما يب إىل ذلك من حاجة، مث : فقال. لو نزلت فأقمت عندنا: فقال له عباس. فلما مسع البيت كر راجعاً
  .قدم قرطبة، واجتمع جبودي وأصحابه، فأعلمهم ما قال ووافقوه
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  الحاءباب 
  حبشي بن محمد، بن شعيب الشيباني

مات يف ذي القعدة، سنة مخس . ة تعرف باألفشوليةأبو الغنائم النحوي الضرير، من أهل واسط، من ناحي
وكان قد ورد واسط، وقرأ ا القرآن وشيئاً من النحو، مث قدم بغداد وأقام ا، وقرأ . وستني ومخسمائة

. على ابن الشجري العلوي، واللغة على الشيخ أيب منصور اجلواليقي، ومسع منهما ومن قاضي املارستان

غة والعربية، خترج به مجاعة من أهل األدب، كمصدق بن شبيب، وكان حيسن وكان عارفاً بالنحو والل
به خترجت، ألن الشيخ ابن اخلشاب، كان مشغوالً عنا، ويض علينا بعلمه، فكان : الثاء عليه ويقول

وكان مع هذا العلم، إذا خرج إىل الطريق بغري قائد ال يهتدي كما يهتدي العميا، . انعكافنا على حبشي
  . الكتب الذي كان يأتيه يف كل ليلة عشرين سنة، ومل يكن بعيداً عن مرتلهحىت سوق

  حبيش بن عبد الرحمن أبو قالبة

وكان بينه وبني األصمعي مماظة ألجل املذهب، ألن . كان أحد الرواة الفهمة. حبيش بن منقذ: وقيل
افضياً، وملا بلغته وفاة  كان سنياً حسن االعتقاد، وكان أبو قالبة شيعياً ر- رمحه اهللا -األصمعي 

  : األصمعي مشت به وقال

  بعداً وسحقاً لك من هالك  لما جاءني نعيه أقول

 .مدفوع إلى مالك وشر  شر ميت خرجت نفسه يا

  : وله أيضاً فيه

 دار البلى على خشبات نحو  اهللا أعظماً حملوها لعن

 ت والطيبين والطيبات  أعظماً تبغض النبي وأهل البي

  .بو قالبة صديقاً لعبد الصمد بن املعذل، وبينهما جمالسة وممازحة، وله معه أخباروكان أ

  : قال أنشدت أبا قالبة قويل فيه: حدث املرزباين قال

 في خلوته الصحابه يشتم  رب إن كان أبو قالبة يا

 في طرف السبابه تلسعه  عليه عقرباً دبابه فابعث

وابعث عل  واقرن إليه حية منسابهى جوخانه سنجابه  

اهللا اهللا، ليس مع ذهاب اخلري : وابعث على جوخانه سنجابه، قال: فلما قلت. وابو قالبة ساكت: قال
جئت أبا قالبة اجلرمي، وهو أحد : حدث املربد يف الروضة، حدثين عبد الصمد ابن املعذل قال. عمل

  : الرواة الفهمة، ومعه األرجوزة اليت نسبت إىل األصمعي، وهي
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تهزأ مني أخت آل طيسله  قالت أراه كاللقي ال شيء له  

  : فعملت أرجوزيت اليت أوهلا. فسألته أن يدفعها إيل، فأىب: قال

 رأت األحناء مقفعله أن  مني وهي رود طله تهزأ

قالت أرى شيب العذار احتله  والورد من ماء اليرنا حله 

، وأخذت منه تلك، مث مضى أبو قالبة إىل األصمعي يسأله عن ودفعتها إليه على أا لبعض األعراب: قال
وحيك، هذه لبعض الدجالني دلسها عليك، : فقال له. لبعض األعراب: ملن هذه؟ قال: فقال له. غريبها

  .فخزي أبو قالبة واستحي: أما ترى فيها كيت وكيت وكيت؟ قال

  حبيش بن موسى الضبي

 وذكر يف هذا الكتاب أشياء مل يذكرها غسحاق، وال عمرو صاحب كتاب األغاين الذي ألفه للمتوكل،
كتاب األغاين : وله. بن نانة، وذكر من أمساء املغنيني واملغنيات يف اجلاهلية واإلسالم كل طريف غريب

  .على حروف املعجم، وكتاب جميدات املغنيات

  حسان بن مالك،اللغوي األندلسي

    

. بو عبدة الوزير، من أئمة اللغة واألدب، وأهل بيت جاللة ووزارةبن أيب عبيدة، اللغوي األندلسي كنيته أ

له كتاب على مثال كتاب أيب السري سهل بن أيب . سنة عشرين وثالمثائة: قيل. مات عن سن عالية
غالب، الذي ألفه يف أيام الرشيد، ومساه كتاب ربيعة وعقيل، وهو من أحسن ما ألف يف هذا املعىن، وفيه 

وذاك أنه دخل على املنصور بن أيب عامر، وبني يديه كتاب السري، وهو . ائة بيتمن أشعاره ثالمث
معجب به، فخرج من عنده وعمل هذا الكتاب، وفرغ منه تأليفاً ونسخاً، وجاء به يف مثل ذلك اليوم من 

بن وكتب أبو عبدة للمستظهر عبد الرمحن ابن هشام، . اجلمعة األخرى، وأراه إياه، فسر به ووصله عليه
  : عبد اجلبار، بن عبد الرمحن التاجر، املسمى باخلالفة أيام الفتنة، وكان استوزره

 مني مشهد ومغيب فسيان  إذا غبت لم أحضر وإن جئت لم أسل

 ولكن الشبيه نسيب لتيم  تيمياً وما كنت قبلها فأصبحت

  : أشار يف هذا البيت إىل قول الشاعر

 نون وهم شهوديسأذ وال  ويقضى األمر حين تغيب تيم
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اغتراب . وكان أليب عبدة أيام الفتنة حني أدجت الفتنة ليلها، وأزجت إبلها وخيلها: قال ابن خاقان
كاغتراب احلارث بن مضاض، واضطراب بني املوايل واملواض، كاحلية النضناض، مث اشتهر بعد، وافتر له 

  : السعد، ويف تلك املدة يقول يتشوق إىل أهله

 بأثقال الحيا وروائح غواد  به وأقاربيبلداً أهلي  سقى

 من برد الظالل فوائح نواسم  عليهم بالعشي وبالضحى وهبت

 ولم أنس لكن أوقد القلب الفح  والنأي قد حال دونهم تذكرتهم،

 ولم يعلم بما هو نائح ينوح  شجاني هاتف فوق أيكة ومما

 الذي أهواه عني نازح وأن  اتئد يكفيك أني نازح :فقلت

  مضى حاضناها فاطحتها الطوائح  صبية مثل الفراخ بقفرة ولي

 فلم تلقها إال طيور بوارح  عصفت ريح أقامت رؤوسها إذا

  الحسن بن إبراهيم بن زوالق

أبو حممد، هو احلسن بن إبراهيم، بن احلسني، بن احلسن ابن علي، ب خلف، بن راشد، بن عبد اهللا، بن 
وله عدة . يين، من أعيان علماء أهل مصر، ووجوه أهل العلم فيهمسليمان، ابن زوالق املصري الل

مات يوم األربعاء خلمس بقني من ذي القعدة، سنة ست ومثانني وثالمثائة، . تصانيف يف تواريخ املصرية
إنه مات يف ذي القعدة، سنة سبع ومثانني وثالمثائة، يف أيام احلاكم، : وقيل. يف أيام املتلقب بالعزيز باهللا

  : وكان حملبته للتواريخ، واحلرص على مجعها وكتبها، كثرياً ما ينشد. ألول أظهروا

 رأيتك في التاريخ مكتوبا حتى  مازلت تكتب في التاريخ مجتهداً

    

كتاب سرية حممد بن طفج األخشيد، كتاب سرية جوهر، كتاب سرية املاذرائيني، كتاب : وله من الكتب
اب فضائل مصر، كتاب سرية كافور، كتاب سرية املعز، كتاب سرية التاريخ الكبري على السنني، كت

وكان قد مسع احلديث ورواه، فسمع منه عبد اهللا بن وهبان، بن أيوب، بن صدقة . العزيز، وغري ذلك
وغريه وحدث ابن زوالق يف كتاب سرية العزيز املتغلب على مصر، املتسب إىل العلويني من تصنيفه، 

ملا خلع على الوزير يعقوب بن كلس، وكان يهودياً فأسلم، وكان مكيناً من : حاكياً عن نفسه قال
أيها الوزير، : وكنت حاضراً جملسه، فقلت: قال ابن زوالق. العزيز، فلما أسلم قلده وزارته، وخلع عليه

حدثين الصادق رسول اهللا صلى اهللا : روى األعمش عن زيد ابن وهب، عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال
فقال . وهذا علو مساوي. "إن الشقي من شقي يف بطن أمه، والسعيد من سعد يف بطن أمه":  وسلمعليه
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ليس األمر كذلك، وإمنا أفعايل وتوفريايت وكفاييت، ونيابيت ونييت وحرصي، الذي كان يهجى : الوزير
ءة السجل، وقد مات قوم ممن كان، وبقي قوم، وكان هذا القول حبضرة القوم الذين حضروا قرا. ويعاب

، إمنا - وفق اهللا الوزير-: فأمسكت وقلت: قال ابن زوالق. الذي خرج من العزيز يف ذكر تشريفه
رويت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثاً صحيحاً، وقمت وخرجت وهو ينظر إيل، وانصرف 

: هيم احلسيين الزينيب قالفحدثين أبو عبد اهللا احلسني بن إبرا: قال. الوزير إىل داره مبا حباه العزيز به

: فقال يل. إمنا روى حديثاً صحيحاً جبميع طرقه، وما أراد إال اخلري: عاتبت الوزير على ما تكلم به وقلت

  : خفي عنك، إمنا هذا مثل قول املتنبئ

  كالم العدى ضرب من الهذيان  سر في عالك وإنما وهللا

وابن زوالق هجاين على .  أنه تقدم بغري سببوأمجع االس على أن ذلك هجو يف كافور، ألنه أعلمه
وكان يف نفسي شيء، فجعلت كالمه . لسان صاحب الشريعة صلى اهللا عليه وسلم، فما أمكين السكوت

فأشهد أن الوزير مل ينقض يومه، حىت تكلم مبثل كالمي، الذي أوردته عن : قال أبو عبد اهللا الزينيب. سبباً
كم رقاع، كم حرص هو ذا الرجل، :  أن رجالً عرض عليه رقعة فقالوذلك. النيب صلى اهللا عليه وسلم

يطوف البلدان، ويتقلب يف الدول ويسافر فال ينجح وآخر يأتيه أمله عفواً، قد فرغ اهللا من األرزاق 
: قال ابن زوالق. واآلجال، واملراتب، ومن الشقاوة والسعادة، مث التفت إيل وضحك، وقطع كالمه

.  ذه التهنئة، يف جملس عظيم حفل، حي جاءته اخللع من بغداد والتقليد وألبسوهوكنت هنأت ابن رشيق

  .ورويت له هذا اخلرب، فبكى وشكر، وحسدين على ذلك أكثر احلاضرين، وكافأين عليه أحسن مكافأة

  الحسن بن أحمدبابن الحائك الهمداني،

إلكليل يف مفاخر قحطان، وذكر كتاب ا: له. بن يعقوب، يعرف بابن احلائك اهلمداين ومن مفاخرها
  : وله قصيدة مساها الدامغة يف فضل قحطان، أوهلا. اليمن

 سائلوك فخبرينا فإنا  أال يا دار لوال تنطقيا

وقرأت خبط األمري عبد الكرمي بن علي . وله كتاب جزيرة العرب وأمساء بالدها، وأوديتها ومن يسكنها
ست كتبه، وذكر خرباً من كتاب اإلكليل يف أنساب محري البيساين، أخي الفاضل عبد الرحيم يف فهر

  .وأخبارها، تصيف احلسن بن أمحد بن يعقوب اهلمداين، وكان يف سنة إحدى وثالثني وثالمثائة

  الحسن بن أحمد،الفارسي،

    

بن عبد الغفار، ابن سليمان الفارسي،أبو علي الفارسي المشهور يف العامل امسه، املعروف تصنيفه ورمسه، 
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قال أبو احلسن علي ابن عيسى . هو فوق املربد: كان كثري من تالمذته يقول. أوحد زمانه يف علم العربية
هو أبو علي احلسن، بن أمحد، بن عبد الغفار، بن حممد، بن سليمان، بن أبان الفارسي، وأمه : الربعي

مثائة، يف أيام الطائع مات ببغداد، سنة سبع وسبعني وثال. سدوسية من سدوس، شيبان من ربيعة الفرس
أخذ النحو عن مجاعة من أعيان أهل هذا الشأن، كأيب إسحاق الزجاج، وأيب . هللا، عن نيف وتسعني سنة

وطوف كثرياً يف بالد الشام، ومضى إىل طرابلس، . بكر بن السراج، وأيب بكر مربمان، وأيب بكر اخلياط
حدث . ىل بغداد، فأقام ا إىل أن ماتفأقام حبلب مدة، وخدم سيف الدولة بن محدان، مث رجع إ

ولد أبو علي الفارسي بفسا، وقدم قغداد واستوطها، وعلت مرتلته يف النحو : قال التنوخي: اخلطيب قال
وصنف كتباً عجيبة حسنة مل يسبق إىل مثلها، . هو فوق املربد وأعلم منه: حىت قال قوم من تالمذته

حذاق، مثل عثما بن جين، وعلي بن عيسى الربعي وخدم واشتهر ذكره يف اآلفاق، وبرع له غلمان 
أنا غالم أيب علي النحوي يف : امللوك ونفق عليهم، وتقدم عند عضد الدولة فكان عضد الدولة يقول

  .وكان متهماً باالعتزال. النحو، وغالم أيب احلسني الرازي الصويف يف النجوم

 كتاب شرح اجلمل للزجاجي، يف باب التصريف وذكر أبو احلسن طاهر بن أمحد بن بابشاذ النحوي، يف
أنه حضر يوماً جملس أيب بكر اخلياط، فأقبل أصحابه على أيب بكر : حيكى عن أيب علي الفارسي: منه

فلما أنفدوا أقبل على أكربهم سناً، وأكربهم عقالً، . يكثرو عليه املسائل، وهو جييبهم ويقيم عليها الدالئل
. كيف تبين من سفرجل مثل عنكبوت؟ فأجابه مسرعاً سفرروت: فقال له. وأوسعهم علماً عند نفسه

فأقبل أبو بكر على أصحابه، . سفرروت: فحي مسعها قام من جملسه وصفق بيديه، وخرج وهو يقول
  .، خجالً مما جرى، واستحياء من أيب علي- ال بارك اهللا فيكم، وال أحسن جزاءكم -: وقال

 عن خرم متفاعلن، فتفكر - قبل أن ينظر يف العروض -أنه سئل : مهومما يشهد بصفاء ذهنه وخلوص فه
ال جيوز، ألن متفاعلن ينقل إىل مستفعلن إذا أضمر، فلو خرم لتعرض : وانتزع اجلواب فيه من النحو فقال

وملا خرج عضد . واإلضمار تسكني ثانية. حذف احلرف األول من البيت: إذا اخلرم. لالبتداء بالساكن
ما رأيك يف : ل ابن عمه عز الدولة، خبتيار بن معز الدولة، دخل عليه أبو علي الفارسي فقال لهالدولة لقتا

 فخار اهللا للملك يف عزميته، وأجنح قصده -أنا من رجال الدعاء ال من رجال اللقاء، : صحبتنا؟ فقال له
  : مث أنشده. -يف ضته، وجعل العافية زاده، والظفر جتاهه، واملالئكة أنصاره 

 ولكنها تسير معه نفسي  حيث ال تودعه ودعته

  ضيق محل وفي الدموع سعه  ثم تولى وفي الفراد له



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  526  

 فإين واثق بطاعتك، وأتيقن صفاء طويتك، وقد أنشدنا بعض - بارك اهللا فيك -: فقال له عضد الدولة
  : أشياخنا بفارس

 فبدلوه البعد بالقرب  له إذ سار أحبابه قالوا

 من العين إلى القلب سار  نوى ظاعنواهللا ما شطت 

    

وكان مع عضد الدولة . أيأذن موالنا يف نقل هذين البيتني؟ فأذن فاستمالمها منه: فدعا له أبو علي، وقال
ينتصب : مباذا ينتصب االسم املستثىن، يف حنو قام القوم إال زيداً؟ فقال أبو علي: يوماً يف امليدان فسأله

مل قدرت أستثين : فقال له عضد الدولة. مل قدرت أستثي زيداً: قال له عضد الدولةف. بتقدير أستثين زيداً
هذا الذي ذكرته جواب ميداين، فإذا : فرفعت، فقال أبو علي. زيداً فنصبت؟ هال قدرت امتنع زيد
أنه انتصب بالفعل املتقدم : وقد ذكر أبو علي يف كتاب اإليضاح. رجعت قلت لك اجلواب الصحيح

وملا صنف أبو علي كتاب اإليضاح، ومحله إىل عضد الدولة، استقصره عضد الدولة، : قالوا. بتقوية إال
فمضى أبو علي، وصنف التكملة، . ما زدت على ما أعرف شيئاً، وإمنا يصلح هذا للصبيان: وقال له

حكى و. غضب الشيخ، وجاء مبا ال نفهمه حنن وال هو: فلما وقف عليها عضد الدولة قال. ومحلها إليه
قال أبو . أخطئ يف مائة مسألة لغوية، وال أخطئ يف واحدة قياسية: ابن جين عن أيب علي أنه كان يقول

قرأ علي علي بن عيسى الرماين كتاب اجلمل وكتاب املوجز : قال يل أبو علي الفارسي: الفتح بن جين
 أيب علي وبني سيبويه، مل يكن بني: وكان أبو طالب العبدي يقول. البن السراج يف حياة ابن السراج

وقفت على نسخة من : قرأت خبط سالمة بن عياض النحوي ما صورته. أحد أبصر بالنحو من أيب علي
كتاب احلجة أليب علي الفارسي، يف صفر سنة اثنتني وعشرين ومخسمائة بالري، يف دار كتبها اليت وقفها 

 أطال اهللا بقاء سيدنا -:  حكايته هذه وعلى ظهرها خبط أيب علي ما- رمحه اهللا -الصاحب ابن عباد 
، كتايب يف قراء األمصار، الذين بينت قراءم يف -الصاحب اجلليل، أدام اهللا عزه ونصره وتأييده ومتكينه 

كتاب أيب بكر أمحد بن موسى، املعروف بكتاب السبعة، فما تضمن من أثر وقراءة ولغة، فهو عن 
 أدام اهللا عزه ونصره - إليهم، فمىت أثر سيدنا الصاحب اجلليل املشايخ الذين أخذت ذلك عنهم، وأسندته

وكتب احلسن بن أمحد الفارسي .  حكاية شيء منه عنهم، أو عين هلذه املكاتبة فعل-وتأييده ومتكينه 
كتاب احلجة، كتاب التذكرة، قد ذكرت حاله يف ترمجة حممد ابن : وأليب علي من التصانيف: خبطه

ات اإلعراب، كتاب اإليضاح الشعري، كتاب اإليضاح النحوي، كتاب طوس القصري، كتاب أبي
خمتصر عوامل اإلعراب، كتاب املسائل احللبية، كتاب املسائل البغدادية، كتاب املسائل الشريازية، كتاب 
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املسائل القصرية، كتاب األغفال، وهو مسائل أصلحها على الزجاج، كتاب املقصور واملمدود، كتاب 
تاب الترمجة، كتاب املسائل املنثورة، كتاب املسائل الدمشقية، كتاب أبيات املعاين، نقص اهلاذور ك

يا أيها الذين ": كتاب التتبع لكالم أيب علي اجلبائي يف التفسري، حنو مائة ورقة، كتاب تفسري قوله تعاىل
املسائل املصلحة من ، كتاب املسائل البصرية، كتاب املسائل العسكرية، كتاب "آمنوا إذا قمتم إىل الصالة

أن : كتاب ابن السراج، كتاب املسائل املشكلة، كتاب املسائل الكرمانية، ذكر املعري يف رسالة الغفران
أبا علي الفارسي كان يذكر أن أبا بكر بن السراج، عمل من املوجز النصف األول لرجل بزاز، مث تقدم 

 من إنشاء أيب علي، ألن املوضوع يف املوجز، هو وهذا ال يقال إنه: قال. إىل أيب علي الفارسي بإمتامه
منقول من كالم ابن السراج يف األصول ويف اجلمل، فكأن أبا علي جاء به على سبيل النسخ، ال أنه 

ابتدع شيئاً من عنده نقلت من خط الشيخ أيب سعيد مع ب خلف البسيت، مستويف بييت الزرد والفرس 
  .ن كتاب ألفه خبطه، وكان عاملاً فاضالً حاسباًامللكشاهي بتوليته من نظام امللك، م

    

كنت مبدينة : قال األستاذ أبو العالء احلسني بن حممد، بن مهرويه يف كتابه الذي مساه أجناس اجلواهر
 وكان السلطان رمسل له أن ينتصب يل كل - رمحه اهللا -السالم أختلف إىل أيب علي الفارسي النحوي 

 التذكرة، خلزانة كايف الكفاة، فكنا إذا قرأنا أوراقاص منه جتارينا يف فنون أسبوع يومني، لتصحيح كتاب
اآلداب، واجتنينا من فوائده مثار األلباب ورتعنا يف رياض ألفاظه ومعانيه، والتقطنا الدر املنثور من سقاط 

لعلماء يف فيه، فأجرى يوماً بعض احلاضرين ذكر األصمعي، وأسرف يف الثناء عليه، وفضله على أعيان ا
 كاملنكر ملا كان يورده، وكان فيما ذكر من حماسنه، ونشر من فضائله أن - رمحه اهللا -أيامه، فرأيته 

وما الذي رد عليهم؟ فقال : من ذا الذي جيسر أن خيطئ الفحول من الشعراء غريه؟ فقال أبو علي: قال
معرفته بأغراضها وماميها، وأنه أنكر على ذي الرمة مع إحاطته بلغة العرب ومعانيها، وفضل : الرجل

سلك ج األوائل يف وصف املفاوز، إذا لعب السراب فيها، ورقص اآلل يف نواحيها، ونعت اجلريال وقد 
وذكر الركب وقد مالت طالهم من غلبة املنام، حىت . سبح على جدله، والظليم وكيف ينفر من ظله؟

كل باب، وساوى الصدر األول من أرباب كأم صرعتهم كؤوس املدام، فطبق مفصل اإلصابة يف 
وما الذي أنكر على ذي : الفصاحة، وجارى القروم البزل من أصحاب البالغة، فقال له الشيخ أبو علي

أما هذا فاألصمعي خمطئ : وقفنا فقلنا إيه عن أم سامل ألنه كان جيب أن ينونه، فقال: الرمة؟ فقال قوله
. ب ب السكيت قد وقع عليه هذا السهو يف عبض ما أنشدهفيه، وذو الرمة مصيب، والعجب أن يعقو

أنشد ابن السكيت ألعرايب : إن رأى الشيخ أن يصدع لنا جبلية هذا اخلطإ تفضل به، فأملى علينا: فقلت
  : من بين أسد
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 أسى إنني من ذاك إنه  أسيت فقلت جير وقائلة

 عليهم نحساً لعنه وكن  أصابهم الحمى وهم عواف

 القبور فلم يجبنه فناديت  بدءاً ولماقبورهم  فجئت

 بدرن وما نخرنه وأبدان  يجيب أصداء وهام وكيف

هذا سهو : قال أبو علي: قوله جري أي حقاً، وهي خمفوضة غري منوة، فاحتاج إىل التوين: قال يعقوب
 ما خص منه، ألن هذا جيري منه جمرى األصوات، وباب األصوات كلها، واملبنيات بأسرها ال ينون، إال

منها لعلة الفرقان فيها، بني نكرا ومعرفتها، فما كان منها معرفة جاء بغري تنوين، فإذا نكرته نونته، 
صه ومه، تريد : صه ومه، تريد السكوت يا فىت، فإذا نكرت قلت: ويكون من ذلك أنك تقول يف األمر

غراب غاق، أي صوتاً، غاق أي الصوت املعروف من صوته، وقول ال: وكذلك قول الغراب. سكوتاً
  .وكذلك إيه يا رجل، تريد احلديث، وإيه تريد حديثاً

وكان جيب أن ينونه ويقول إيه . وقفنا فقلنا إيه عن أم سامل: أن ذا الرمة أخطأ يف قوله: وزعم األصمعي
 فقوله جري. هذا سهو من غري علم: قال أبو لعي. منونة، وهذا من أوابد األصمعي، فاحتاج إىل التنوين

وال مدخل . قلت حقاً: بغري تنوين، يف موضع قوله احلق، وجتعله نكرة يف موضع آخر فتنونه، فيكون معناه
  .وتنوين هذا الشاعر على هذا التقدير. للضرورة يف ذلك، إمنا التنوين للمعىن املذكور، وباهللا التوفيق

: والبادرة. يف بوادرهم باملوتأي طعن : وقوله بدرن. يريد احلمام: أصام احلمى: قوله: قال يعقوب

: وقوله. خري أنصبائها: وبدء اجلزور. سيدهم: أي سيداً، وبدء القوم: فجئت قبورهم بدءاً: وقوله. النحر

  .وملا أي ومل أك سيداً إال حني ماتوا فإين سدت بعدهم

رناطي بديار أنشدين أبو جعفر، أمحد بن حممد بن كوثر، احملاريب الغ: قرأت يف معجم الشعراء للسلفي
أنشدنا أبو احلسن علي أمحد بن خلف النحوي لنفسه باألندلس، يف كتاب اإليضاح أليب : مصر، قال

  : علي الفارسي النحوي

 الغدو لفهمه برواح وصل  الكرى لتحفط اإليضاح أضع

 الكتاب يلجه بالمفتاح حمل  بغية المتعلمين ومن بغى هو

 ة لها بفوز قداحالروا شهد  علي في الكتاب إمامة ألبي

 علمه بهرت قوى األمداح من  إلى أسراره بنوافذ يفضي

 مشكله بومضة واحي ويحل  المتعلمين بلفظه فيخاطب

 فكان النحو ضوء صباح وأتى  مضت العصور فكل نحو ظلمة
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 في الصحف واأللواح بحروفه  أوصى ذوي اإلعراب أن يتذاكروا

 النصيحة غبها لنجاح إن  هم سمعوا النصيحة أنجحوا فإذا

 أطال اهللا بقاء الشيخ، وأدام مجال العلم -كتايب : وكتب الصاحب إىل أيب علي يف احلال املقدم ذكرها
، وأنا سامل وهللا حامد، وإليه يف الصالة على النيب وآله راغب، -واألدب حبراسة مهجته، وتنفيس مهلته 

  . بكتابه الوارد شاكر- أيده اهللا -ولرب الشيخ 

 فقد ألزمي بإخراجه إىل أعظم منة، وأحتفين من قربه بعلق - أعزه اهللا -أما أخونا أبو احلسني قريبه ف
ومن هذا الذي ال يشتاق ذلك الس؟ وأنا أحوج من كل . مضنة، لوال أنه قلل املقام، واختصر األيام

 ميسرة، غري أا ننتسب إليه حاضريه إليه، وأحق منهم باملثابرة عليه، ولكن األمور مقدرة، وحبسب املصاحل
 أدام -والشيخ . على البعد وقتبس فوائده عن قرب، وسيشرح هذا األخ هذه اجلملة حق الشرح بإذن اهللا

 يربد غليل شوقي إىل مشاهدته، بعمارة ما افتتح من الرب مبكاتبته، ويقتصر على اخلطاب الوسط -اهللا عزه 
 خياطب الشيخ املستفاد منه التلميذ اآلخذ عنه، ويبسط يف دون اخلروج يف إعطاء الرتب إىل الشطط، كما

قد اعتمدت على صاحيب أيب العالء . حاجاته، فإين أظنين أجدر إخوانه بقضاء مهماته، إن شاء اهللا تعاىل
 رأيه املوفق يف التمكني، من األصل واإلذن - أدام اهللا عزه - الستساخ التذكرة، وللشيخ - أيده اهللا -

  .- بإذن اهللا تعاىل - العرض بعد النسخ يف

وجدت يف مسائل :  قال- أيده اهللا تعاىل -قال حدثين علم الدين، أبو حممد القاسم بن أمحد األندلسي 
مل أمسع أليب علي شعراً قط، إىل أن دخل إليه يف بعض األيام رجل من : حنوية، ننسب إىل ابن جين قال

 ألغبطكم على قول هذا الشعر، فإن خاطري ال يواتيين إين: الشعراء، فجرى ذكر الشعر، فقال أبو لعي
فما قلت قط شيئاً منه ألبته؟ : فقال له ذلك الرجل. على قوله، مع حتققي للعلوم اليت هي من موارده

  : ما أعهد يل شعراً إال ثالثة أبيات قلتها يف الشيب، وهي قويل: فقال

  باوخضب الشيب أولى أن يعا  الشيب لما كان عيباً خضبت

 عيباً خشيت وال عتابا وال  أخضب مخافة هجر خل ولم

 الخضاب له عقابا فصيرت  المشيب بدا ذميماً ولكن

أخرب أبو احلسن . ألين كتبتها عن املفاوهة، ومل أنقل ألفاظها. فاستحسناها وكتبناها عنه، أو كما قال
أنبأا أبو احلسن علي بن عبيد : ، قالعلي بن عمر الفراء، عن أيب احلسني، نصر بن أمحد، بن نوح املقرئ

: اهللا السمسمي اللغوي ببغداد، أنبأنا أبو علي احلسن بن أمحد، بن عبد الغفار الفارسي النحوي، قال
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ومحلت إليه ما محلت، فلما انتصف الكتاب عسر علي يف . جئت إىل أيب بكر السراج ألمسع منه الكتاب
إن سرت إىل فارس، وسئلت عن متامه، : قلت لنفسي بعد مدةمتامه، فانقطعت عنه لتمكين من الكتاب، ف

ودعتين الضرورة، فحملت إليه رزمة، فلما . فإن قلت نعم، كذبت، وإن قلت ال، سقطت الرواية والرحلة
  : ابصرين من بعيد أنشد

 تجدد حزن هو الماضي إذا  تجرعت من غيظ ومن حزن وكم

  اخط راضيحتى رجعت بقلب س  غضبت فما باليتم غضبي وكم

كان شيخنا، يعين أبا منصور موهوب بن اخلضر اجلواليقي قلما : قرأت خبط الشيخ أيب حممد ب اخلشاب
ينبل عنده ممارس للصناعة النحوية، ولو طال فيها باعه، ما مل يتمكن من علم الرواية، وما تشتمل عليه 

ا من لغة وقصة، وهلذا كان مقدماً أليب من ضروا، وال سيما رواية األشعار العربية، وما يتعلق مبعرفته
وطريقة أيب سعيد . وأبو علي أبو علي يف حنوه. - رمحهما اهللا -سعيد السريايف، على أيب علي الفارسي 

وقد قال : أبو سعيد أروى من أيب علي، وأكثر حتققاً بالرواية، وأثرى منه فيها: ويقول. يف النحو معلومة
كن يرى ما يراه أبو سعيد، من معرفة هذه األخباريات واألنساب، وما لعل أبا علي مل ي: يل غري مرة

  .- كبري أمر -جرى يف هذا األسلوب 

    

أل أخطئ يف مخسني مسألة : ولعمري إنه قد حكي عنه، أعين أبا علي أنه كان يقول: قال الشيخ أبو حممد
كالمه أو معناه، على أنه كان هذا . مما بابه الرواية، أحب إيل من أن أخطئ يف مسألة واحدة قياسية

قال الشيخ أبو حممد وكثرياً . أثبتوا امسي: قد مسعت الكثري يف أول األمر، وكنت أستحي أن أقول: يقول
ما حتصي السقطات على احلذاق من أهل الصناعة النحوية، لتقصريهم يف هذا الباب، فمنه يذهبون، ومن 

  .شابمتام هذا الكالم يف أخبار ابن اخل. جهته يؤتو

حدثين الشيخ أبو العالء، أن أبا علي مضى إىل : وقرأت يف تاريخ أيب غالب بن مهذب املعري، قال
فوقعت لبعض أهل املعرة حاجة يف العراق، احتاج فيها . العراق، وصار له جاه عظيم عند امللك فناخسرو

إين قد نسيت :  قالفلما وقف على الكتاب. إىل كتاب من القاضي أيب احلسن سليمان، إىل أيب علي
  .الشام وأهله، ومل يعره طرفه

أن بعض إخوانه سأله بفارس إمالء شيء من ذلك، فأملى عليه صدراً كثرياً، : وذكر شيخنا أبو علي
: - رمحه اهللا -قال عثمان بن جي . وتقصى القول فيه، وأنه هلك يف مجلة ما فقده، وأصيب به من كتبه

ت بإذن اهللا كتاباً أذكر فيه مجيع املعتالت يف كالم العرب، وأميز وإن وجدت نسخة وأمكن الوقت، عمل
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 إن شاء اهللا -ذوات اهلمزة من ذوات الواو والياء، وأعطي كل جزء منهما حظه من القول، مستقصى 
  .-تعاىل 

وكنت قد كتبت ذلك : وحدثين أيضاً أنه وقع حريق مبدينة السالم، فذهب به مجيع علم البصريني قال
ي، وقرأنه على أصحابنا، فلم أجد من الصندوق الذي احترق شيئاً ألبتة، إال نصف كتاب كله خبط

بقيت شهرين ال أكلم : وسألته عن سلوته وعزائه، فنظر إيل عاجباً مث قال. الطالق عن حممد ابن احلسن
ى كالمه يف هذا أحداً حزناً ومهاً، واحندرت إىل البصرة لغلبة الفكر علي، وأقمت مدة ذاهالً متحرياً انقض

  .الفصل

قرأت يف املسائل احللبية، نسخة كتاب كتبه أبو علي إىل سيف الدولة جواباً عن كتاب ورد عليه منه، 
 أطال اهللا بقاء سيدنا -قرأ : يرد فيه على ابن خالويه يف أشياء أبلغها سيف الدولة عن أيب علي نسخته

 حضرة سيدنا، فوجد كثرياً منها شيئاً مل جتر عادة عبده  عبد سيدنا الرقعة النافذة من-األمري سيف الدولة 
به، والسيما مع صاحب الرقعة، إال أنه يذكر من ذلك ما يدل على قلة حتفظ هذا الرجل فيما يقوله، 

ولو بقي عمر نوح ما صلح أن يقرأ على السريايف، مع علمه بأن ابن هزاذ السريايف يقرأ عليه : وهو قوله
كيف وهو قد . أفال أصلح أن أقرأ على من يقرأ عليه الصبيان؟ هذا ما الخفاء بهالصبيان ومعلموهم، 

تعلم مين أو أخذ عين : إمنا قلت. إن السريايف قد قرأ علي ومل أقل هذا: خلط فيما حكاه عين؟ وأين قلت
قد يقرأ تعلم مين مثل قرأ علي، ألنه : وليس قول القائل. هو وغريه ممن ينظر اليوم يف شيء من هذا العل

وتعلم ابن زاذ مين يف أيام حممد بن السري وبعده، . عليه من ال يتعلم منه وقد يتعلم منه من ال يقرأ عليه
ومن كان . ال خيفى على من كان يعرفين ويعرفه، كعلي بن عيسى الوراق، وحممد بن أمحد اب يونس

س الذين كانوا يرونه يغشاين يف وكذلك كثري من الفر. يطلب هذا الشأن من يب األزرق الكتاب وغريهم
صف شويز، كعبد اهللا بن جعفر بن درستويه النحوي، ألنه كان جاري بيت بيت قبل أن ميوت احلسن 

  .بن جعفر أخوه، فينتقل إىل داره اليت ورثها عنه يف درب الزعفراين

يز هذا وقد كلمت إن ابن اخلياط كان ال يعرف شيئاً، فغلط يف احلكاية، كيف أستج: وأما قوله إين قلت
إنه ال لقاء له، ألنه دخل إىل بغداد بعد موت حممد بن يزيد، : ولكين قلت. ابن اخلياط يف جمالس كثرية؟

وصادف أمحد بن حيىي وقد صم صمماً شديداً، ال خيرق الكالم معه مسعه، فلم ميكن تعلم النحو منه، وإمنا 
ان يقرأ عليه، وهذا األمر ال ينكره أهل هذا الشأن كان يعول فيما كان يؤخذ عنه، على ما ميله دون ما ك

فاعتراف مبا إن استغفر اهللا منه كان حسناً، . قد أخطأ البارحة يف أكثر ما قاله: وأما قوله. ومن يعرفهم
كانت النسخة غري مرضية، فتركتها إىل أن يقع ما . والرقعة طويلة فيها جواب عن مسائل أخذت عليه

  .احللبيات ال توجد هذه الرقعة فيهاوأكثر النسخ ب. أرتضيه
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أقرأت أنت :  فقلت- يعين أبا علي -وسألته : قرأت خبط أيب الفتح عثمان بن جين الذي ال أرتاب به قال
وكان أبو بكر قد : قال. نعم قرأته عليه، وقرأه أبو بكر على أيب سعيد يعين السكري: على أيب بكر؟ فقال

لو عاش لظهر من : وذاكرته بكتب أيب بكر وقلت: قال. كتب أيب زيدكتب من كتب أيب سعيد كثرياً، و
وضرب لذلك مثالً قد ذهب . نعم، إال أنه كان يطول كتبه: جهته علم كثري، وكالماً هذا حنوه فقال

  . أو شيئاً حنو ذلك- بارك اهللا أليب حيىي يف كتبه -عين، أظنه 

ليت تويف فيها، ورجعت إىل بالد فارس، مث عدت وقد وفارقت أبا بكر قبل وفاته وهو يشغل بالعلة ا: قال
ورأيت يف آخر كتابه يف معاين الشعر خطي الذي كان ميله علي ألكتبه فيه، فعلمت أنه مل يزد فيه . تويف
كيف هذا؟ وفيه من التورع ما : فقلت له. وكان األصمعي يتهم يف تلك األخبار اليت يرويها: قال. شيئاً

كان يفعل ذلك رياء وعناداً أليب عبيدة، ألنه سبقه إىل : فقال. لقرآن وحنو ذلكدعاه إىل ترك تفسري ا
  .عمل كتاب يف القرآن، فجنح األصمعي إىل ذلك

  الحسن بن أحمد، أبو محمد األعرابي

بلد قليل املاء، ال خيرج منه إال أديب أو حامل : وغندجان. املعروف باألسود الغندجاين اللغوي النسابة
األسود صاحب دنيا وثروة، وكان عالمة نسابة عارفاً بأيام العرب وأشعارها، قيماً مبعرفة وكان . سالح

  .أحواهلا، وكان مستنده فيما يرويه عن حممد بن أمحد أبا الندى، وهذا رجل جمهول ال معرفة لنا به

د نصب ليست شعري، من هذا األسود الذي ق: وكان أبو يعلى بن اهلبارية الشاعر يعريه بذلك ويقول
نفسه للرد على العلماء؟ وتصدى لألخذ على األئمة القدماء، مباذا نصحح قوله؟ ونبطل قول األوائل وال 
. تعويل له فيما يرويه إال على أيب الندى، ومن أبو الندى يف العامل؟ ال شيخ مشهور، وال ذو علم مذكور

 أخطأ ابن األعرايب يف أن هذا الشعر :هذا رجل يقول: ولعمري إن األمر لكما قال أبو يعلى: قال املؤلف
لفالن، إمنا هو لفالن بغري حجة واضحة، وال أدلة الئحة، أكثر من أن يكون ابن األعرايب قد ذكر من 
القصيدة أبياتاً يسرية فينشد هو متامها، وهذا ما ال يقوم به حجة على أن يكون أعلم من ابن األعرايب 

دراً من العرب الذين عنهم أخذ هذا العلم، ومنهم استمد أولو الذي كان يقاوم األصمعي، وقد أدرك ص
وكان األسود ال يقنعه أن يرد على أئمة العلم رداً مجيالً، حىت جيعله من باب السخرية والتهكم، . الفهم

واحلكاية عنه مستفاضة يف أنه كان يتعاطى تسويد لونه، وأنه كان يدهن بالقطرا، . وضرب األمثال والطري
 الشمس ليحقق لنفسه التلقيب باألعرايب، وكان قد رزق يف أيامه سعادة، وذاك أنه كان يف ويقعد يف

كنف الوزير العادل أيب منصور رام ابن مافنة، وزير امللك أيب كاليجار بن سلطان الدولة، بن اء الدولة 
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 إذا صنف كتاباً فكان األسود. بن عضد الدولة بن بويه صاحب شرياز، وقد خطب له ببغداد بالسلطنة
ومات أبو منصور الوزير يف سنة ثالث . جعله بامسه، فكان يفضل عليه إفضاالً مجاً، فأثرى من جهته

  .وثالثني وأربعمائة

وقرئ عليه يف سنة مثان . أنه صنف يف شهور سنة اثنيت عشرة وأربعمائة: وقرأت يف بعض تصانيفه
لسل والسرقة، كتاب فرجة األديب يف الرد على كتاب ا: ولألسود من التصانيف. وعشرين وأربعمائة

يوسف ب أيب سعيد السريايف يف شرح أبيات سيبويه، كتاب ضالة األديب يف الرد على ابن األعرايب يف 
النوادر اليت رواها ثعلب، كتاب قيد األوابد يف الرد على ابن السريايف أيضاً يف شرح أبيات إصالح املنطق، 

 شرح مشكل أبيات احلماسة، كتاب نزهة األديب يف الرد على أيب علي يف كتاب الرد على النمري يف
  : التذكرة، كتاب اخلليل مرتب على حروف املعجم، كتاب يف أمساء األماكن

  الحسن بن أحمد، بن عبد اهللا، بن البناء

احلمامي وقرأ القرآن على أيب احلسن . ولد سنة ستوتسعني وثالمثائة. أبو علي املقرئ، احملدث احلنبلي
ومات يف خامس . ومسع احلديث من ابن بشران وغريمها، وتفقه على القاضي أيب يعلى ب الفراء. وغريه

: منها. وصنف يف كل فن حىت بلغت تصانيفه مائة ومخسني مصنفاً. رجب سنة إحدى وسبعني وأربعمائة

لقصر، يفيت فيها ويقرأ كتاب شرح اإليضاح أليب علي الفارسي يف النحو، رأيته وكان له حلقة جبامع ا
  .احلديث وحلقة جبامع املنصور

    

كان واحد من أصحاب احلديث امسه : مسعت أبا القاسم بن السمرقندي يقول: وحدث السمعاين قال
احلسن بن أمحد بن عبد اهللا النيسابوري، وكان مسع الكثري، وكان ابن البناء يكشط من التسميع بوري 

: قال أبو الفرج. كذا قيل إنه كان يفعل: ن أمحد بن عبد اهللا بن البنا قالوميد السني، وقد صار احلسن ب

والثاين أن . كذا قيل ومل حيك عن علمه بذلك، فال يثبت هذا: وهذا القول بعيد من الصحة، فإنه قال
قد والثالث أنه . الرجل مكثر ال حيتاج إىل االستزادة ملا يسمع، ومتدين وال حيسن أن يظن باملتدين الكذب

احلسن بن أمحد بن عبد اهللا : اشتهرت كثرة رواية أيب علي بن البنا، فأين هذا الرجل الذي يقال له
وقال السمعاين ونقلته من . النيسابوري؟ ومن ذكره ومن يعرفه؟ ومعلوم أن من اشتهر مساعه ال خيفى

ان، واملشار إليهم يف الزما، احلسن بن أمحد بن عبد اهللا بن البنا املقرئ احلافظ أبو علي، أحد األعي: خطه
حكى بعض أصحاب احلديث عنه . له يف علوم القرآ واحلديث والفقه واألصول والفروع عدة مصنفات

  .صنفت مخسمائة مصنف، وكان حلو العبارة: أنه قال
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مسعت أبا : مسعت أبا جعفر حممد بن أيب علي اهلمذاين ا يقول: وقرأت خبط اإلمام والدي: قال السمعاين
ما ذكرك يف : ذكرين أبو بكر اخلطيب يف التاريخ بالصدق أو بالكذب؟ فقالوا: وقال. لي ابن البنا ببغدادع

  .ليته ذكرين ولو يف الكذابني: التاريخ أصالً فقال

كتب إيل بعض إخواين من أهل : أنبأنا أبو عثمان العصائدي، أنبأنا أبو علي بن البنا قال: قال السمعاين
  : نه قول اخلليل بن أ؛مداألدب كتاباً وضم

 قلبي وإن غيبت عن بصري يراك  إن كنت لست معي فالقلب منك معي

 القلب ال يخلو من النظر وباطن  تبصر ما تهوى وتفقده العين

  : فكتب إليه أبو علي لنفسه

  رسائل صدق في الضمير تراسل  غيبت أشباحنا كان بيننا إذا

 خالص الوداد تواصلبإ تالقي  وأرواحنا في كل شرق ومغرب

 لنا بالعذر فيها تقابل لكنت  أمور لو تحققت بعضها وثم

 زائر في القلب منه بالبل وكم  غائب والصدر منه مسلم وكم

 فما غاب الصديق المجامل أمين  تجزعن يوماً إذا غاب صاحب فال

 ^  

  الجزء الثامن 
  الحسن بن أحمد األستراباذي

: يب الفاضل، حسنة طربستان، وأوحد ذلك الزمان، وله من التصانيفأبو علي النحوي اللغوي، األد

  .كتاب شرح احلماسة. كتاب شرح الفصيح

  الحسن بن أحمد، بن الحسن، بن أحمد

ابن حممد، بن سهل، بن سلمة، بن عثكل، بن حنبل، بن إسحاق العطار احلافظ أبو العالء اهلمذاين، 
وذكره بعض . ادى األوىل سنة تسع وستني ومخسمائةمات يف تاسع عشر مج. املقرئ من أهل مهذان

هو أبو العالء احلسن بن أمحد : الثقات من أهل العلم، فذكر له مناقب كثرية، وذكر نسبه ووالدته فقال
وكان . بن احلسن، بن أمحد، ابن حممد، بن سهل، بن سلمة، بن عثكل، بن إسحاق العطار اهلمذاين

ا كانت يوم السبت قبل طلوع الشمس الرابع عشر من ذي احلجة، فإ: وأما والدته. عثكل من العرب
سلمت يف صغري :  يقول- رمحه اهللا -مسعته : مذان وذكر من مناقبه قال. سنة مثان ومثانني وأربعمائة

وكنت أحفظ عليه القرآن، فحفظت عليه إىل سورة : مساه ونسيت امسه قال: قال. إىل رجل معلم
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ين حبفظ الباقي من القرآن دفعة واحدة، من غري حتفظ وتكرار، فضالً منه جل يوسف، مث أجرى اهللا لسا
  .وسار يف ليلة واحدة يف طلب احلديث من جرباذقان إىل أصفها: قال. جالله

ملا حججت كنت أمشي يف البادية راجالً قدام القافلة، أحياناً مع الدليل، وأحياناً أخلف : ومسعته يقول
يل واستأنس يب ومال إيل، وهو يسري على ناقة له تكاد ترد الريح، وكنت أرى الدليل، حىت عرفين الدل

الدليل يتعجب من قويت على السري، وكان أحياناً يضرب ناقته وميعن يف السري، وكت ال أخلي الناقة 
  .فضرا وعدوت معها فسبقتها. نعم: تقدر أن تسابق ناقيت هذه؟ فقلت: فقال يل الدليل يوماً. تسبقي

حفظت كتاب : - رمحه اهللا -وكان كثري احلفظ للعلوم، كثري ااهدة يف حتصيلها، فسمعته يقول : قال
  .اجلمل يف النحو لعبد القاهر اجلرجاين، يف يوم واحد من الغداة إىل وقت العصر

    

 - رمحه اهللا -مسعت اإلمام احلافظ : ومسعت الشيخ أبا حفص عمر بن احلسني الوشاء املقرئ يقول: قال

ومسعت اإلمام احلافظ أبا بكر حممد بن شيخ اإلسالم : قال. حفظت يوماً ثالثني ورقة من القراءة: يقول
ولو :  يقول- رمحه اهللا -مسعت الشيخ : مسعت الشيخ الصاحل إبراهيم املرجي قال: احلافظ أيب العالء قال

: قال.  مل يبلغين ملألت فاه ذهباًأن أحداً أتاين حبديث واحد من أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 حفظ اجلمهرة أليب بكر بن دريد، وكتاب امل البن فارس، وكتاب - رمحه اهللا -وكان الشيخ 
  .النسب للزبري بن بكار

: لو أن اهللا تعاىل يقول يل يوم القيامة:  كان يقول- رمحه اهللا -وبلغي عن الثقة أن احلافظ أبا جعفر : قال

وكان احلافظ أبو القاسم إمساعيل بن : قال.  أقول ريب وسيدي، أتيتك بأيب العالء العطارماذا أتيتين به؟
، ميلي يوماً يف اجلامع بأصفهان وعنده مجاعة من احملدثني، إذ - رمحه اهللا -حممد ابن الفضل اجلوزي 

اسم إليه أمسك عن  من باب اجلامع، فلما نظر احلافظ أبو الق- رمحه اهللا -دخل الشيخ احلافظ أبو العالء 
إن اهللا عز وجل يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة : أيها القوم: اإلمالء، ونظر إىل أصحابه وقال

من جيدد هلا دينها، وهذا الرجل املقبل من مجلتهم، قوموا نسلم عليه، فقاموا واستقبلوه، وسلموا عليه 
، وكان يفضله - رمحه اهللا - القالنسي الواسطي وكان يقرأ على الشيخ أيب العز املقرئ: قال. واعتنقوه

، فسأهلم - رمحه اهللا -على أصحابه، فشق ذلك عليهم، فاجتمع بعضهم يوماً وفيهم الشيخ أبو العالء 
 وأقاويل األئمة فيها، فسقط يف "كوكب دري يوقد": يف قوله تعاىل. الشيخ أبو العز عن اختالف القراء

:  وقال- رمحه اهللا -مث أقبل الشيخ أبو العز على الشيخ .  أجابوا بطائلأيديهم، وتاهوا يف شرحها، وما

تكلم أنت فيها يا أبا العالء، فشرع فيها الشيخ وعد فيها بضعة عشر قوالً، وأدى فيها حقاً بأحسن 
ذا أفضله عليكم، لو : فلما فرغ، نظر الشيخ أبو العز إىل أصحابه احلاضرين وقال. إشارة، وأبلغ عبارة
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  .مهلتكم مدة ملا قدرمت على الذي ذكر هو بديهة من غري عزمية سابقة، وروية سالفةأ

وبعد، : كتب إليه املقتفي ألمر اهللا أمري املؤمنني كتاباً من مجلته. وكان حمترماً عند اخللفاء والسالطني: قال
ألنبياء، حافظ شرع فإن األب القديس النفيس، خامس أويل العزم، وسابع السبعة على احلزم، وارث علم ا

ومسعت ولده أبا حممد عبد الغين ابن الشيخ : قال. املصطفى أبا العالء، مث ذكر كالماً واستدعى منه الدعاء
 - رضي اهللا عنه -ملا دخل أيب على أمري املؤمنني املقتفي ألمر اهللا :  يقول- رمحه اهللا -احلافظ أيب العالء 

يأمره خواص اخلليفة بتقبيل األرض يف املواضع، وكان يأىب ذلك، بعد استدعاء أمري املؤمنني إياه، كان 
دعوين، إمنا السجود هللا تعاىل، فكفوا عنه حىت وصل إليه، وسلم باخلالفة عليه، : فلما أكثروا عليه قال

فقام له أمري املؤمنني وأجلسه، مث كلمه ساعة وسأل منه الدعاء، فدعا وأذ له يف الرجوع فرجع، وكانوا قد 
  .روا اخللعة والصلة فاستعفى من ذلك فأعفي، وخرج من بغداد حذراً من فتنة الدنيا وآفااأحض

وحدثين غري واحد، أن السلطان حممداً ملا دخل عليه داره، نصحه كثرياً ووعظه، وكان السلطان جالساً 
اليمىن، وأخذه الطريق بني يديه، مقبالً عليه بوجهه، مصغياً إىل كالمه فلما قام ليخرج، أمره بتقدمة رجله 

  .من اجلانب األمين

كنت يوماً يف : مسعت عبد الغين بن سرور املقدسي يقول:  يقول- رمحه اهللا -ومسعت اإلمام أبا بشر 
خدمة احلافظ أيب طاهر السلفي بثغر اإلسكندرية، تقرأ احلديث، فجرى ذكر احلفاظ إىل أن انتهى الكالم 

: ، فأطرق احلافظ أبو طاهر عند ذكره ساعة، مث رفع رأسه وقال- اهللا  رمحه-إىل ذكر احلافظ أيب العالء 

  .قدمه دينه، قدمه دينه

ومسعت أبا بشر حممد بن حممد، بن حممد ابن منصور املقرئ اخلطيب بشرياز، يذكر احلافظ أبا : قال
  :  ويثين عليه، مث أنشد يقول- رضي اهللا عنه -العالء 

  ب هبوب الريح في الشرق والغربوه  مسير الشمس في كل موطن فسار

    

مسعت : ومسعت اإلمام أبا نصر أمحد بن اإلمام احلافظ أيب الفرج بن عبد امللك بن الشعار يقول: قال
كنت أطوف بالكعبة، فرأيت شيخاً يف الطواف، فلما نظرت إليه تفرست : اإلمام أبا احلسن احلراين يقول

وافه، فدنوت منه، وسلمت عليه فرد علي السالم، فسألته عن فيه اخلري والصالح، فانتظرته حىت قضى ط
أي شيء : فقلت: قال أبو احلسن. الوطن، فسمى يل موطناً بعيداً، ذكره أبو احلسن، ونسيه أبو نصر

ستظفر إن : مقصدى احلافظ أبو العالء، فتعجبت يف نفسي وقلت: املقصد بعد بلوغك بيت ربك؟ فقال
إن احلافظ : ومم بكاؤك؟ فقلت: فقال يل. لوبك، وبكيت حىت غليب البكاءشاء اهللا مبقصودك، وتنال مط
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أبا العالء الذي تقصده وتأمل بلوغه، قد كنت مستفيداً منه كذا وكذا سنة، قرأت عليه القرآن ختماً، 
ومسعت منه احلديث الكثري، فتعجب من قويل وقام إيل، وقبل بني عيين، وهو يفديين بأبيه وأمه، وغاب 

  .عين

ملا دخلت على اإلمام أيب املبارك املقرئ بشرياز، جعل يذكر شيخ اإلسالم : ومسعت أبا بشر يقول: الق
  : مث أنشد متمثالً.  ويثين عليه- رمحه اهللا -احلافظ أبا العالء اهلمذاين 

  وهب هبوب الريح في الشرق والغرب  مسير الشمس في كل موطن فسار

، وكان له حظ يف كل علم، ومدحه بقصيدة هي من غرر رحل إليه رجل من أقصى املغرب: قال
  : ومن شعره فيه أيضاً. القصائد، وذكر أحواله يف سفرته، وما أصابه من التعرب واملشاق

 كان ذا رغبة في العلم والسند من  إليك على قرب ومن بعد سعى

 ركائبه في العنف والسند كلت  أناخ بمغناك الكريم وقد حتى

 لكن وعى قلبه ما شاء من مدد  أوعت أناملهأثرى وما  لذاك

 ونودي، ما بالربع من أحد إال  أناخ بمغنى غيركم أحد وما

 أبغي سواك لوحى الواحد الصمد  وقد قصدتك من أقصى المغارب ال

 غنيت عن العيرانة األجد وقد  امتطيت سوى رجلي راحلة وما

 ئدساق ذي عزمات غير مت عن  رحلة بكر كشفت لها وهذه

 لم تكن في غابر األبد وحظوة  لم تكن قبلي لذي طلب عناية

 مدة حول سير مجتهد وسار  كان قبلك حبر أمه رجل؟ هل

 العراق مقيم منه في بلد أقصى  العالء الكل إنك في أبا

 أزاهر روض للغمام ندى فاحت  فشا لك ذكر في البالد كما وقد

إن خلف أبو العالء ديناراً أو درمهاً بعد موته، : وماً ملن حضره يقول ي- رمحه اهللا -ومسعت الشيخ : قال
 ال يبقى على الذهب والفضة، وكل ما آتاه اهللا منها يصرفه يف - رمحه اهللا -وقد كان . فال تصلوا عليه

اليوم، وينفقه يف قضاء الديون ومراعاة الناس، فمات ومل خيلف ديناراً وال درمهاً، حىت بيعت داره وقضى 
 شديد التمسك بسن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكان ال يسمع - رمحه اهللا -وكان : قال.  دينهمنه

مسعت أبا رشيد راشد بن : قال. باطالً أو يرى منكراً إال غضب هللا، ومل يصرب على ذلك ومل يداهن فيه
اعظ زائراً، وجلس عنده كنت عند الشيخ يوماً فدخل عليه أبو احلسني العبادي الو: إمساعيل املعدل يقول
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زماناً وجعل يكلم الشيخ إىل أن جرى يف كالمه، وقد عزمت غري مرة على اإلتيان إىل اخلدمة، لكن 
السنة أوىل أن تتبع، فقام العبادي : منعين كون الكوكب الفالين يف الربج الفالين، فزجره الشيخ وقال

  .خجالً وخرج

    

أنه ما كان يترجم احلديث للعامة :  اهللا صلى اهللا عليه وسلموكان من ورعه يف رواية احلديث عن رسول
رعاية منه للصدق، واستدعى منه مذان أن يفسر للناس حديثاً واحداً فأجاب، وقعد لذلك، فلما شرع 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يف الدولة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يف الكالم قال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واستدعى منه ثانياً بالكرخ كذلك، فروى : رجع وقالفاستغفر مث 

حىت "، ففسر لفظة اجلنة قبل أن يفسر لفظة "حىت يدخل اجلنة"حديثاً يف فضائل األعمال ويف بعض ألفاظه 
ا على الوجه  يف ترمجته، فاستغفر ورجع، وأتى "حىت يدخل" على لفظة "اجلنة" كأنه قدم لفظة "يدخل

 يتحرج عن القصص والكالم - رمحه اهللا -وكان . املنطوق به يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وملا قصد السلطان حممد بغداد، وحاصرها وخالف . فيه والتنمق والتكلف حذراً من الزيادة والنقصان
 يقرأ صحيح البخاري - رمحه اهللا -كان الشيخ . اإلمام املقتفي ألمر اهللا أمري املؤمنني رضي اهللا عنه

حيضره لسماع الكتاب عامة أهل البلد، من .  على أسلوب- رمحه اهللا -مذان على الشيخ عبد األول 
األمراء والفقهاء والعلماء، والصوفية والعوام، فصرح بالقول قائماً على املنرب، بأن السلطان ومن معه من 

الً من عسكر أمري املؤمنني رمى رجالً من أصحاب السلطان لو أن رج: مث قال. جنوده خارجة مارقة
بسهم، وجاءه آخر من غري الفريقي، فرتع السهم من جراحه، يكون هو أيضاً خارجياً باغياً، وكرر 

 عن سبب أكثر اشتغاله بعلم الكتاب والسنة - رمحه اهللا -وسئل الشيخ : قال. القول يف ذلك مراراً
أمري فرأيت أكثر الناس عن حتصيل هذين العلمني معرضني، وعن دراستهما إين نظرت يف ابتداء : فقال

 قلة رغبة اخللق يف - رمحه اهللا -ورأى : الهني، فاشتغلت ما، وأنفقت عمري يف حتصيلها حسبة قال
حتصيل العلم، والرحلة ولقاء الشيوخ، فاختذ مهداً وعزم على املضي إىل بغداد وأصفهان للرواية، ورفع 

مسعت : قال. العلم وإحياء السنة حسبة، فمنعه الضعف والكرب، وأدركته املنية وهو على هذه النيةمناور 
كنت واقفاً يوماً على باب دار الشيخ أيب العز القالنسي :  يقول- رمحه اهللا -مسعت الشيخ : الثقة يقول

أيها : واقفاً فقال يل يف حر شديد أنتظر اإلذن، فمر يب إنسان فرآين على تلك احلال - رمحه اهللا -
الرجل، لو أنك تصري إماماً يقرأ عليك، ويقتدى بك، أهكذا كنت تفعل أنت بطلبة العلم ومن يأتيك من 

ال إن شاء اهللا، وأشهدت اهللا تعاىل يف نفسي يف تلك احلال، على أين ال : الغرباء؟ فذرفت عيناي فقلت
 بعلمي على أحد، وأبذله حسبة، فكان كما قال، آخذ على التعليم واإلقراء والتحديث أجراً، وال أخبل
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  .ويقعد لطلبة العلم من أول النهار إىل آخره

 ال يرى طول هاره إال كاتباً حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو - رمحه اهللا -وكان الشيخ : قال
 دأبه بالنهار، وجيعل ليلته هكذا كان. مطالعاً له، أو مشتغالً به، أو مصغياً إىل قراءة القرآن وطلبة العلم

: ثالثة أثالث، يكتب يف ثلث، ويتفكر يف ثلث، وينام يف ثلث، وكان كثرياً ما يقول عند انتباهه من النوم

يا كرمي يا كرمي أكرمنا وكان من كرامته على االس وإقبال اخللق عليه، وتربكهم به، أنه كان يصعب 
وكان مجاعة من الشبا يتحلقون حواليه، . زدحام اخللق عليهعليه املرور يوم اجلمعة يف مضيه ورجوعه، ال

يا من أظهر اجليمل وستر : يدفعو عنه زمحة الناس وهو مير يف وسطهم مطرقاً، ال يشتغل بأحد وهو يقول
  .على القبيح

 وهو - رضي اهللا عنه -دخلنا على اإلمام احلافظ أيب العالء : مسعت العدل عمر بن حممد يقول: قال
قعدنا عنده ساعة، فوضع ما يف يده، وقام ليتوضأ فنظرا فيما كتب، فإذا هو قد بيض كل موضع يكتب، ف

فيه اسم من أمساء اهللا تعاىل، أو ذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتعجبنا من ذلك، فلما رجع سألناه 
مساء اهللا إين ملا كنت أكتب ذلك شككت يف الوضوء، فما جوزت أن أكتب بيدي أ: عن ذلك فقال

  .تعاىل، أو ذكر الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأنا شاك يف الوضوء

    

اللهم :  إذا نزل بالناس شدة أو بالء، جييء إليه الناس ويسألونه الدعاء فيقول- رمحه اهللا -وكان الشيخ 
و حالجاً، ليتين كنت بقاالً أ: وكان كثرياً ما يقول. إين أخاف على نفسي أكثر مما خيافون على أنفسهم

ومسعت والدي حيكي عن اإلمام عبد اهلادي : قال. ليتين جنوت من هذا األمر رأساً برأس، ال علي وال ليا
 يف الشتاء - رمحه اهللا -كنت أمشي يوماً مع الشيخ اإلمام احلافظ :  أنه قال- رمحة اهللا عليه -بن علي 

لو لبست مداساً غري : قلت له يا أخييف وحل شديد يف رجليه مداس خفيف، يكاد يدخل فيها الطي، ف
إذا لبست غريها هلت عيين عن النظر إليها، فرمبا نظرت إىل منكر أو فاحشة، : هذا يصلح للشتاء فقال

وكراماته مشهورة بني : قال. ويف دوام نظري إليها وحفظي هلا عن الوحل، شغل عن ذلك وحفظ للبصر
مسعت األستاذ لة الطحا :  حممد بن إبراهيم املقرئ قالالناس، منها ما كتب به إىل الشيخ أبو عبد اهللا

 ألطحنها ألهله، فلما طحنتها ووضعت - رضي اهللا عنه -محلت أمحال احلنطة من دار الشيخ : يقول
بعضها على بعض، قصد بعض من يف الطاحونة من املستحقني أن يأخذ شيئاً من ذلك الدقيق، ليخبز منه 

 من األخذ، فلما رددت األمحال إىل دار الشيخ من الغد، تبسم الشيخ يف رغيفاً، فصحت عليه ومنعته
وقبلت يف : ويلك يا لة، مل منعت الرجل أن يأخذ قبضات من الدقيق؟ فتحريت من قوله: وجهي وقال

احلال رجليه، وتبت على يديه، واستغفرت اهللا عز وجل عما سلف مين من الذنوب، وصرت معتقداً يف 
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  . اهللا تعاىلكرامات أولياء

 نأكل الغداء، - رضي اهللا عنه -كنت يوماً يف خدمة الشيخ : مسعت أبا حممد عبد اهللا بن عمر يقول: قال
فإذا بالشيخ الصاحل مسعود النعال، فاستأذنت له، فدخل وقعد . فدق الباب داق، فقمت وفتحت له الباب

لو أن النطفة اليت قدر اهللا : ال يا مسعودفلما كان بعد ساعة نظر إىل مسعود وق. عند الشيخ إىل الطعام
فلما مسع مسعود . عز وجل يف سابق علمه، أن خيلق منها خلقاً صبت على األرض، لظهر من ذلك اخللق

فتعجبنا من تلك احلالة فلما سكن، سألته عن سبب انزعاجه . النعال هذا الكالم انزعج وبكى وصاح
 تزوجت امرأة منذ سنني كثرية، وما رزقت منها ولداً، وأين اعلم أين: فقال يل. وتواجده من كالم الشيخ

فقبل سؤايل إياه حدثين مبا يف قليب، . جئت اليوم ألسأل منه الدعاء، حىت يرزقي اهللا عز وجل ولداً صاحلاً
 ودعا له، وسأل اهللا عز وجل - رضي اهللا عنه -مث دعاه الشيخ : وأظهر يل سري، وأمسعين ما مسعتم، قال

قد : مث رأيته بعد ذلك مبدة، فقال يل: قال. أطعمها أهلك: د، وناوله شيئاً من بقية طعامه وقالله الول
  .رزقين اهللا عز وجل، واحلمد هللا ابناً وبنتاً بربكة دعاء الشيخ ومهته

 رضي اهللا عنه -بن حممد بن عبد الغفار، وكان خال ولد الشيخ . ومسعت الشيخ أبا بكر عبد الغفار: قال
. ال:  قلت- رمحة اهللا عليهما -هل علمت سبب وفاة أخيت، يعين اليت كانت حليلة الشيخ :  يل يقول-

كان للشيخ يف الدار بيت خمتص به ال يدخله غريه، وكا يأذن يل يف بعض الليايل : قالت أخيت: قال
أبيت أنا يف بدخويل فيه، ويف أكثر األوقات وأغلب الليايل، يغلق الباب على نفسه وخيلو فيه بنفسه، و

فبينا أنا متفكرة يف بعض تلك الليايل، إذ . الدار وحدي، فاشتد ذلك علي، حىت أفلق اري، وأسهر ليلي
مل ال أقوم فأرتقي الرواق، وأنظر إليه من كوة البيت ألقف على حاله؟ فقمت وارتقيت : قلت يف نفسي

ن البيت أضاء منه كل شيء، فتقدمت الرواق، فقبل بلوغي الكوة رأيت نوراص عظيماً، وضياء ساطعاً م
ونظرت يف البيت، فرأيت الشيخ جالساً يف مكانه، وحوله مجاعة يقرءون عليه، وكنت أرى سوادهم، 

فهالين ذلك، ووقعت مغشياً علي ال أشعر شيئاً، إال أين رأيت . وأمسع حسهم، غري أين ال أرى صورهم
كفي : فقال يل. ماذا دهاك؟ فقصصت عليه قصيت: يلالشيخ واقفاً على رأسي، فأقامين وتلطف يب، وقال 

فقبلت منه ذلك، وكتمت سره . عن هذا، وال ختربي مبا رأيت أحداً من الناس، إن كنت تريدين رضاي
  .حىت أمرضين، ومحلت مريضة إىل دار أيب

رضها، وقال يل الشيخ أبو بكر، واشتد عندا مرضها، وكنا نسأهلا عن سبب م: قال اإلمام أبو عبد اهللا
أوصيكم : وكانت تعلل بأشياء إىل أ وقعت يف هول املوت، وسياق الرتع فنظرت إلينا وبكت، مث قالت

بزوجي أيب العالء واسترضائه، واآلن بدا يل أن أخربكم بسبب مويت، مث قصت علينا هذه القصة، 
  .- رمحها اهللا -وفارقت الدنيا 
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مسعت الشيخ عمر بن سعد بن عبد : احلداد العارف يقولومسعت الشيخ أبا العالء أمحد بن احلسن : قال
كنت مع احلافظ جزءاً من مسموعه :  يقول- رضي اهللا عنه -اهللا بن حذيفة، من نسل حذيفة بن اليمان 

وقرأه عليه، مث سلمنا عليه وارحتلنا من عنده، فوصلنا إىل ر عظيم، فلما عربنا النهر، وقع ذلك اجلزء منا 
فلما كان بعد ذلك بأيام، استقبلنا رجل حسن الوجه، . احلافظ لذلك ضيقاً شديداًوضاع، وضاق قلب 

ما الذي أصابك؟ وما سبب حزنك؟ فقص عليه : حسن الشارة، وسلم علينا، مث أقبل على احلافظ وقال
خذ القلم واكتب عين مجيع ما ضاع عنك يف ذلك اجلزء، وأخذ : احلافظ قصة اجلزء وكيفية ضياعه، فقال

فظ القلم متعجباً ينظر إليه، وهو ميلي واحلافظ يكتب إىل أن فرغ، فلما فرغ احلافظ أخذ ببعض ثيابه احلا
  .مث غاب عنا فلم نره. أنا أخوك اخلضر، وبعثت إليك هلذا األمر: أنشدك اهللا من أنت؟ فقال: فقال

 رمحه -أمحد العطار مسعت الشيخ الصاحل سنقر بن عبد اهللا غالم شيخنا أيب طاهر حممد بن احلسن، بن 
 سنني كثرية، فرأيت - رضي اهللا عنه -إين خدمت الشيخ :  يقول- رضي اهللا عنه - ابن الشيخ -اهللا 

أنه قام ليلة ليتوضأ، فقال يل استق املاء من البئر فجئت وأرسلت الدلو . منها. العجائب الكثرية يف خلواته
إذا الدلو مملوء ذهباً أمحر، أضاء الدار محرته، فصحت فيها، فلما بلغ الدلو إىل رأس البئر نظرت فيها، ف

اقلب : ماذا أصابك؟ فأريته الدلو، فاسترجع مث استغفر، وقال يل: فقال يل أيها الشيخ. صيحة عظيمة
يا : فقلبتها مث أخذ الدلو من يدي واستقى املاء وقال يل: قال. الدلو يف البئر، فإا نطلب املاء ال الذهب

  . أن خترب مبا رأيت أحداً من الناس ما دمت حياًسنقر، إياك إياك

مسعت الشيخ أبا : رأيت خبط الثقة ذكر أنه نقل من خط الشيخ أيب الفتح حممد بن احلسني بن وهب: قال
كنت نائماً ذات ليلة، فرأيت فيما يرى : عبد اهللا احلسني بن إبراهيم، بن احلسني بن جعفر اجلوزقاين يقول

فسألت ما :  قال- رمحة اهللا عليه -رعون إىل رباط أيب الفرج، أمحد بن علي املقرئ النائم، كأن الناس يه
، نزل يف رباط املقرئ، ففرحت وأسرعت، وقصدت - رضي اهللا عنه -إن أنس بن مالك : هلؤالء؟ فقالوا

اديث اإلمام احلافظ أبا العالء وأخربته بذلك، فلما مسع مين فرح ونشط، وقام وأخذ جزءاً واحداً من أح
 وجاء معي حىت دخلنا الرباط، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم - رضي اهللا عنه -أس بن مالك 

جالس يف الرباط، ورأينا أنس بن مالك عن يساره، فقدمنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلمنا 
ذن له فابتدأ أبو العالء بالقراءة، عليه، وجلسنا بني يديه، فاستأذنه أبو العالء يف قراءة ذلك اجلزء عليه، فأ

وقرأ ذلك اجلزء قراءة حسنة مبينة صحيحة، ورأيته صلى اهللا عليه وسلم يتبسم من الفرح مرة إىل وجهه، 
ومرة إىل وجهي فلما قرأ اجلزء انتبهت من النوم، فقمت وتوضأت وصليت الصالة شكراً هللا تعاىل على 

  .ما رأيت يف املنام
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رآين يوماً الشيخ علي الشاذاين صاحب : مر بن أيب رشيد بن طاهر الزاهد يقولومسعت الشيخ ع: قال
اذهب إىل احلافظ أيب العالء وقبل جبنينه عين، فإين رأيت الليلة يف : فقال يل يا عمر. الكرامات الظاهرة

  .- غفر اهللا له -املنام أن من قبل جبهته موقناً حمتسباً 

مسعت الشيخ سعيداً املتقي وكان من : األبدال، إن شاء اهللا يقولومسعت الشيخ الزاهد وكان من : قال
رأيت جنات عدن مفتوحة أبواا، وإذا الناس كلهم وقوف ينظرون دخول شخص، : الصاحلني يقول

فلما قرب من الباب وكاد يدخل جنة عدن، سألت من هذا الشخص الذي يدخل جنة عدن قبل دخول 
وأنا أيضاً : الء ومن كان حيبه يف اهللا عز وجل، فتضرعت وبكيت وقلتاحلافظ أبو الع: اخلالئق؟ فقالوا

دعوه يدخل، فدخلت مع القوم وهم : صدق: فقال شخص. ممن حيبه يف اهللا عز وجل، دعوين أدخل
  ."أدخلوها بسالم آمنني": يقولون

    

:  فقال- رمحه اهللا -وحكى يل الشيخ اإلمام أبو عبد اهللا زبري بن حممد بن زبري املشكاين : قال املصنف

 ميشي إىل احلج، وهو جالس يف - رضي اهللا عنه -رأيت ليلة من الليايل يف املنام كأن اإلمام أبا العالء 
املهد مربع، واملهد ميشي يف اهلواء بني السماء واألرض، فعدوت خلفه، فرتل املهد من السماء إىل األرض 

 فقام املهد ميشي يف اهلواء وأنا متعلق به حىت وصلنا وشيء مثل الوتد، وخرج من ذلك املهد فتعلقت به،
تعال حىت تشرب من : إين عطشان أريد أن أشرب، فقال يل: الفرات، فأخذين العطش فقلت للحافظ

زمزم، فمشيا حىت وصلنا مكة فدخلت احلرم، وشربت من ماء زمزم، ورأيت يف احلرم خلقاً كثرياً، 
 مع احلافظ أيب العالء، جالساً على تل يف احلرم أعلى من سطح ورأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

احلرم، وما معهما أحد غريمها، ومها يستقبالن الكعبة، وينظران إىل فوق، ورأيت رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم يتكلم مع أحد حنو فوق الكعبة، وإذا أراد أن يتكلم قام إليه، ورأيت شيخنا احلافظ أبا العالء 

ببصره إىل الذي يكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم فوق الكعبة، وال يلتفت مييناً وال مشاالً، فقلت شاخصاً 
أذهب فأبصر من الذي يتكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم معه؟ ويظر إليه احلافظ أبو العالء، : يف نفسي

عبة، ورأيت الرمحن  واقفاً فوق الك- جل جالله -فتقدمت وظرت إىل فوق الكعبة، فرأيت عرش الرمحن 
 عليه، فأشار إيل النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اسأل اهللا تبارك وتعاىل، فسألت اهللا تعاىل - جل جالله -

أربع حاجات، فسمعته يقول بالفارسية كردم وسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاجة ففعل، 
قل هو "فوقفت وقرأت . شكرانه كو: ارسيةفنويت الرجوع، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالف

فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حسن، فرجعت وتركت رسول اهللا .  مخسمائة مرة"اهللا أحد
  .صلى اهللا عليه وسلم جالساً مع احلافظ أيب العالء على ذلك التل، وينظران إىل اهللا عز وجل
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 اهللا حممد بن عبد اهللا املغريب، وقد خرج الشيخ وقد مدحه أفاضل عصره بأشعار كثرية، منهم أبو عبد
  : فحجبت الشمس غيماً فقال يف ذلك

 وشوقاً إلى مرآك أسبلت الدمعا  ظهرت فأخفت وجهها الشمس هيبة

 ترى شيئاً يصدك عن مسعى لئال  رأت مسعاك كفت شؤونها ولما

  على أن مولى الجمع قد رحم الجمعا  كان ذاك القطر أيضاً داللة وقد

 بها قطعاً أقول بذا قطعا حللت  شك أن اهللا يرحم أمة وال

وقد مدحه أبو عبد اهللا املغريب هذا بقصائد حسان، وقد أفردها الشيخ اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن حممود، 
 - واألصل يشتمل على ستة أجزاء خبطه كلها - رمحه اهللا -بن أبراهيم، بن الفرج، مؤلف هذه املناقب، 

مسعت أبا بشر حممد بن حممد، بن حممد بن هبة :  وقد ذكر فيه بعد ذكر القصائد اليت ذكرا- رمحه اهللا
كان أبو عبد اهللا املغريب بأصفهان يف مدرسة النظام وهو :  يقول- رمحه اهللا -اهللا، بن عبد اهللا بان سهل 
م وصرخ، وترك أمتعته  قا"واعبد ربك حىت يأتيك اليقني" - عز وجل -يقرأ القرآن، فلما بلغ قوله 

  .وكتبه، وأقبل إىل الصحراء هائماً، وما ريب بعد ذلك، وال مسع له خريال وال أثر

  : وأنشد موفق بن أمحد املكي اخلطيب احلافظ يف مدحه

 ينكت هام حفظ الجاحظ بالرجل  اإلمام أبي العالء الحافظ حفظ

 من بحر بحر الحافظ متشعب  بن بحر بحره من جدول عمرو

 طفوح كاألتي الالفظ بحر  إن رأينا قبل بحرك من له ما

 قبلك باليراع الغائظ والعلم  أحييت ما قد غاض من سنن العال

 به من عبء علم باهظ أعظم  البرايا عبء أدنى علمه بهظ

 كان ينجع في وعظ الواعظ لو  واعظ، لي أن أجاوز هجره كم

 القائظغيظهم بهذا  فرددت  األعادي جاهه لعلومه غاظ

  : وأنشد أيضاً يف مدحه

  لشيء سوى أن ليس يمكنهم جحد  اعتراف الحاسدين بفضله وليس

 لهم من أن يقروا به، بد؟ فهل  كعمود الفجر ما فيه شبهة بدا

وأنشد اإلمام العالمة أفضل الدين أبو عمرو عثمان بن عبد امللك، بن عبيد اهللا بن أمحد بن سعيد 
    :  يف مدحه-محة اهللا عليه  ر-الدماجنري الكرخي، 
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 يعطيك المنى وينيل والدهر  فأيام الهموم تزول صبراً

 اآلماي والحوس أفول قمر  من فلك السعادة ثاقباً ويئوب

 الشدائد تعتري وتحول إن  تيأسن إذا ألم ملمة ال

 يحسن في الرماح ذبول أوليس  ال يزرى به عدم الغنى والفضل

 القراع إذا عرته فلول يوم  ضائهإن يضر الغضب بعد م ما

 الفيافي والشباب مقيل بسط  تشتغل بالعسر واطو مشمراً ال

 التجلد للرجال جميل إن  والبس سواد الليل مرتدياً به

 التحرم بالنجي كفيل حيث  تنيخ العيس في كنف العال حتى

 جوب الفال إال إليه فضول  كنف اإلمام القرم قطب الدين من

 غر المعالي في ذراه تقيل  ان أبي العالء سميدعالزم صدر

  .وهي طويلة

  : منها. وملوفق الدين مكي خطيب خوارزم أشعار كثرية يف مدحه

  أيا خير من في األرض خاالً ووالدا  بقاء الدهر في الناس خالداً بقيت

 مسانيداً وتزوي معاندا وتحيي  لتروي أحاديث النبي محمد

 مرامي حيثما كنت ساجدا وهذا  بالصفادعائي بالحجون و فهذا

ملا مات فالن أحد أصدقائه ذكر امسه :  يقول- رضي اهللا عنه -مسعت الشيخ : ومسعت الثقة يقول: قال
شق علي موته، وأثر يف وفاته، فكنت بعد ذلك أكتب كل سنة كتاب الوصية، وأنا مسعت منه : ونسيه

 اهللا األصم، وأنا أريد أن أجدد مع ريب عهداً، وهذا غداً من شهر رجب شهر: حينئذ صغرياً وهو يقول
: أخربنا عبد القادر اليوسفي، وهبة اهللا بن أمحد الشيباين قاال" بسم اهللا الرمحن الرحيم: "كتاب وصيته

أخربنا أبو علي احلسن بن علي التميمي، أخربنا أمحد بن جعفر القطيعي، حدثا عبد اهللا بن أمحد بن حممد 
 -، حدثنا حممد بن عبيد، حدثنا عبد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - اهللا عنهما  رضي-بن حنبل 

ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتني وله شيء ":  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال-رضي اهللا عنه 
مد بن وأخربنا الشيخ أبو القاسم، زاهر بن طاهر بن حممد بن حم. "يوصي فيه، إال ووصيته مكتوبة عنده

حممد احلافظ، أخربنا أبو عثمان سعد بن حممد النجريمي، أخربنا أبو اخلري احلنبلي، وأبو بكر حممد ابن 
أخربنا أبو بكر حممد بن حفص بن جعفر، حدثنا إسحاق بن إبراهيم العصيب، حدثنا : أمحد بن عقيل قاال
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، عن - رضي اهللا عنهما -ر خالد بن يزيد األنصاري، حدثي حممد بن أيب ذئب، عن نافع عن ابن عم
: قيل. "من ال حيسن الوصية عند املوت، كان نقصاً يف مروءته وعقله": النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

اللهم فاطر السموات واألرض، عامل الغيب والشهادة، الرمحن الرحيم، إين ": يقول: وكيف يوصي؟ قال
أنت وحدك ال شريك لك، وأن حممداً صلى اهللا عليه أعهد إليك يف دار الدنيا، إين أشهد أن ال إله إال 

وسلم عبدك ورسولك، وأن اجلنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، واحلساب والقدر حق، وامليزان 
حق، وأن الدين كما وصفت، وأن اإلسالم كما شرعت، وأن القول كما حدثت، وأن القرآن كما 

اللهم يا عديت عند .  عنا خري اجلزاء، وحيا حممداً منا بالسالمأنزلت، جزى اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم
كربيت، ويا صاحيب عند شديت، ويا ويل نعمي إهلي وإله آبائي، ال تكلين إىل نفسي طرفة عني، فإنك إن 
تكلين إىل نفسي أقرب من الشر، وأتباعد من اخلري، فآنسين يف قربي من وحشيت، واجعل يل عهداً يوم 

  ."ألقاك

    

. "ال ميلكون الشفاعة إال من اختذ عند الرمحن عهداً": وتصديق هذه الوصية يف القرآن.  يوصي حباجتهمث

بسم اهللا الرمحن : وقلتها من خطه. وهذه وصيته سنة إحدى وعشري ومخسمائة. فهذا عهد امليت
 صحة عقله الرحيم، هذا ما أوصى به احلسن بن أمحد بن احلسن، بن أمحد بن حممد العطار، طوعاً يف

أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، مل يتخذ صاحبة وال ولداً، "وبدنه، وجواز أمره، أوصى وهو يشهد 
ومل يكن له شريك يف امللك، ومل يكن له ويل من الذل، وخلق كل شيء فقدره تقديراً، أال له اخللق 

أرسله باهلدى ودين احلق، ليظهره على "ويشهد أن حممداً عبده ورسوله . "واألمر، تبارك اهللا رب العاملني
صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثرياً، ويشهد أن اجلنة . "الدين كله، ولو كره املشركون

وأنه جل وعز . حق، والنار حق، والبعث حق، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن اهللا يبعث من يف القبور
 يوم معلوم يف صعيد واحد، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، ويشهد أن جامع األولني واآلخرين مليقات

صالته ونسكه، وحمياه ومماته هللا رب العاملني، ال شريك له وبذلك أمر وهو من املسلمني، وأنه رضي باهللا 
نه يدين هللا رباً، وباإلسالم ديناً، ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبياً، وبالقرآن إماماً، وباملؤمنني إخواناً، وأ

عز وجل مبذهب أصحاب احلديث، ويتضرع إىل اهللا عز وجل، ويتوسل إليه جبميع كتبه املرتلة، وأمسائه 
احلسىن، وكلماته التامات، ومجيع مالئكته املقربني، وأنبيائه املرسلني أن حيييه على ذلك حيا، ومييته على 

اصته وقرابته، ومن مسع وصيته بتقوى اهللا، ذلك إذا توفاه، وأن يبعثه عليه يوم الدي، وأوصى نفسه وخ
وأن يعبدوه يف العابدين، وحيمدوه يف احلامدين، ويذكروه يف الذاكرين، وال ميوتن إال وهم مسلمون، 

وأوصى إىل الشيخ أيب مسعود إمساعيل بن أيب القاسم اخلاز يف مجيع تركته، وما خيلفه بعده، ويف قضاء 
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اياه، وذكره يف ذلك بتقوى اهللا وإيثار طاعته، وحذره أن يبدل شيئاً من ديونه، واقتضاء ديونه وإنفاذ وص
  ."فمن بدله بعد ما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلوه، إن اهللا مسيع عليم": ذلك أو يغريه، وقد قال اهللا تعاىل

ثاء وكتب هذه الوصية موصيها احلسن بن أمحد بن احلسن بن أمحد بن حممد بن العطار، يف يوم الثال
  .السابع من ذي احلجة، سنة إحدى وعشري ومخسمائة

كنا قعوداً يف ذلك الوقت، وكنا حنب :  قال- رضي اهللا عنه -وحدثين من شهد قبض روح الشيخ : قال
أن نلقنه كلمة الشهادة رعاية للسنة، ومع هذا كنا خنشى من هيبته، وحنذر سوء األدب، فبقينا متحريين 

فرفع الرجل صوته يقرأ السورة، وكنا ننظر . اقرأ أنت سورة يس:  الشيخحىت قلنا للرجل من أصحاب
إليه ونراقب حاله، فدهش القارئ وأخطأ يف القراءة، ففتح الشيخ عينه ورد عليه، فسررنا لذلك ومحدا اهللا 
عز وجل، مث جئ إليه بقدح فيه شيء من الدواء، ووضع القدح على شفته، فوىل وجهه ورد القدح بفيه، 

 رمحه اهللا، ورضي عنه -ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا، رافعاً ا صوته وفاضت نفسه :  عينه وقالوفتح
وكان ذلك قبيل العشاء اآلخرة ليلة اخلميس، التاسع عشر من . -وأرضاه، وجعل أعلى اجلنان مأواه 

ه ابنه اإلمام ركن مجادى األوىل، عام تسع وتسعني ومخسمائة، ودفن يوم اخلميس يف مسجده، وصلى علي
 رمحه اهللا -. الدين شيخ اإلسالم أبو عبد اهللا أمحد، القائم مقامه، وخليفته على أوالده، وأصحابه وأتباعه

-.  

وإمنا كتبت هذه النبذة ليستدل هلا على فضله . والكتاب الذي يشتمل على مناقبه، كتاب ضخم جليل
  .ني، وصلى اهللا على نبيه حممد وآله أمجعني، واحلمد هللا رب العامل- رمحة اهللا عليه -ومرتبته 

  الحسن بن أبي عباد، اليمني النحوي

من وجوه اليمن، كان يصجب الفقيه حيىي بن أيب اخلري، وعمه إبراهيم بن أيب عباد حنوي أيضاً يذكر يف 
قارب وصنف احلسن هذا خمتصراً يف النحو مشهوراً باملن، يقرؤه املبتدئون وهو قريب العهد، ت. موضعه

  : وهو القائل. وفاته سنة تسعني ومخسمائة

 أنا من خطأ ألحن وال  لعمرك ما اللحن من شيمتي

 فخاطبت كالً بما يحسن م  قد عرفت األنا ولكنني

  الحسن بن أسد بن الحسن الفارقي

    

ت من أبو نصر، شاعر رقيق احلواشي، مليح النظم، متمكن من القافية، كثري التجنيس، قلما خيلو له بي
كان يف أيام نظام امللك والسلطان ملكشاه، ومشله منهما اجلاه، فخلصه الكامل . تصنيع وإحسان وبديع
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الطبيب يف أيام نظام امللك، بعد أن قبض عليه وأساء إليه، فإنه كان مستولياً على آمد وأعماهلا، مستبداً 
وصنف يف اآلداب تصانيف تقوم له مقام . بهوإماماً يف اللغة يقتدى . وكان حنوياً رأساً. باستيفاء أمواهلا

كتاب شرح اللمع كبري كتاب اإلفصاح يف شرح أبيات : منها. شاهدي عدل بفضله، وعظم قدره
  .مشكلة

حدثي قاضي عسكر : حدثين الشيخ اإلمام موفق الدين أبو البقاء يعيش ابن لعي بن يعيش النحوي قال
. مروان صاحب ديار بكر شاعر من العجم يعرف بالغساينقدم على ابن : نور الدين حممود بن زنكي قال

وكان من عادة ابن مروان إذا قدم عليه شاعر يكرمه ويرتله، وال جيتمع به إىل ثالثة أيام ليستريح من 
واتفق أن الغصاين مل يكن أعد شيئاً يف سفره، ثقة بقرحيته، فأقام ثالثة . سفره، ويصلح شعره، مث يستدعيه

ليه بعمل بيت واحد وعلم أنه يستدعى وال يليق أن يلقى األمري بغري مديح، فأخذ قصيدة أيام فلم يفتح ع
جيئ هذا العجمي : وعلم ابن مروان بذلك، فغضب من ذلك وقال. من شعر ابن أسد مل يغري فيها إال امسه

احلاضرين، فيسخر منا؟ مث أمر مبكاتبة ابن أسد، وأمر أن يكتب القصيدة خبطه ويرسلها إليه، فخرج بعض 
وكان له غالم جلد فكتب من ساعته إىل ابن أسد كتاباً يقول . فأى القضية إىل الغساين وكان هذا بآمد

إي قدمت على األمري، فأرتج علي قول الشعر مع قدريت عليه، فادعيت قصيدة من شعرك استحساناً : فيه
إن سئلت فرأيك املوفق يف اجلواب وال أبعد أن تسأل عن ذلك، ف. هلا وعجباً ا، ومدحت ا األمري

فجحد ابن أسد أن يكون عرف هذه القصيدة، أو وقف على . فوصل غالم الغساين قبل كتاب ابن مروان
إمنا : فلما ورد اجلواب على ابن مروان، عجب من ذلك واساء إىل الساعي وشتمه وقال. قائلها قبل هذا

الفعل احلسد منكم ملن أحسن إليه؟ مث زاد يف قصدكم فضيحيت بني امللوك، وإمنا حيملكم على هذا 
اإلحسان إىل الغساين، وانصرف إىل بالده، فلم ميض على ذلك إال مديدة حىت اجتمع أهل ميافارقني إىل 

ابن أسد، ردعوه إىل أن يؤمروه لعيهم، ويساعدوه على العصيان، وإقامة اخلطبة للسلطان ملكشاه وحده، 
بة، فأجام إىل ذلك، وبلغ ذلك ابن مروان، فحشد له وزل على وإسقاط اسم ابن مروان من اخلط

ميافارقني حماصراً فأعجزه أمرها، فأفذ إىل نظام امللك والسلطان يستمدمها فأنفذا إليه جيشاً ومدداً مع 
الغساين الشاعر املذكور آنفاً، وكان قد تقدم عند نظام امللك والسلطان، وصار من أعيان الدولة، 

لزحف على املدينة حىت أخذوها عنوة، وقبض على ابن أسد، وجئ به إىل ابن مروان فأمر وصدقوا يف ا
: بقتله فقام الغساين وشدد العناية يف الشفاعة فيه، فامتنع ابن مروان امتناعاً شديداً من قبول شفاعته وقال

: فقال. لقتلإن ذنبه وما اعتمده من شق العصا، يوجب أن يعاقب عقوبة من عصى، وليس عقوبة غري ا

فاستحىي . بيين وبني هذا الرجل ما يوجب قبول شفاعيت فيه، وأنا أتكفل به أال جيري منه بعد شيء يكره
ال واهللا، ولكنين أعرف أنك ملك من السماء، : أتعرفين؟ قال: منه وأطلقه له، فاجتمع به الغساين وقال له
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صيدتك وسترت علي، وما جزاء اإلحسان إال أنا الذي ادعيت ق: فقال له. من اهللا بك علي لبقاء مهجيت
ما رأيت وال مسعت بقصيدة جحدت فنفعت صاحبها أكثر من نفعها إذا : فقال ابن أسد. اإلحسان

  .، وانصرف الغساين من حيث جاء- فجزاك اهللا عن مروءتك خرياً -. ادعاها غري هذه

 يقدم أحد على مقاربته وال مرافدته، وأقام اب أسد مدة ساءت حاله، وجفاه إخوانه، وعاداه أعوانه، ومل
فلما وقف ابن مروان . حىت أضر به العيش، فعمل قصيدة مدح ا ابن مروان، وتوصل حىت وصلت إليه

ما يكفيه أن خيلص منا رأساً برأس، حىت يريد منا الرفد واملعيشة، لقد أذكرين بنفسه، : عليها غضب وقال
  .- رمحه اهللا - فاذهبوا به فاصلبوه، فذهبوا به فصلبوه،

  : - رمحه اهللا -ومن شعر احلسن بن أسد الفارقي 

  لي بعد وشك البين عينا  فما كحل الكرى بنتم

 علي لكم وعينا أذناً  غدا كلفي بكم ولقد

  من ناظري بالدمع عينا  بعد فراقكم فأسلت

 من الغيوم الغر عينا ر  مدامعها الغزا فحكت

    

 لهم لم تلق عيناعيناً   على أثر شفى جادت

 سهلة الخدين عينا ئب  كل واضحة الترا من

 حين تراه عينا للشمس  تحسب وجهها غراء

 أضام وكنت عيا عبداً  في حبي لها أمسيت

 إذ يهن سرين عينا ئب  ال قر ركب بالركا

 فال رعاه اهللا عينا ل  غاظ الحسود لنا الوصا

 في أواله عينا عيناي  حرفاً عاينت فذممت

 الود ال ورقاً وعينا في  تناصفنا بصا كانت

  ميزان ذاك الوصل عينا  لهفي وقد أبصرت في

 ما لم نكن فيه وعينا  من أخ فينا وعى كم

 للعين عينا غدراته  صنفت في ومصاحب

  : وقال يف الشمعة
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 كمثل جهادي. مجاهدة مثل  لي في الظالم وحيدة ونديمة

 قلبي، والسهاد سهادي والقلب  فاللون لوني، والدموع كأدمعي

 لهبي خفياً وهو منها بادي  فرق فيما بيننا لو لم يكن ال

  : وله أيضاً

  رشفت فلست من سكري مفيقا  من رضابك أم رحيقا أريقاً

 بأن في األسماء ريقا جهلت  أسماء ولك وللصهباء

 غير المعالي لن تتوقا إلى  عن حميا الكأس نفس حمتني

 فما وجدت لها صديقا طلبت  ا شح ولكنتركي له وما

  : وله أيضاً

  وإن كانت ظواهرهم مالحا  بواطنهم قباح وإخوان

 ذقتها كانت مالحا فلما  مياه ودهم عذاباً حسبت

  : وله أيضاً

  معار، وأوقات السرور عواري  غنمناه من الدهر مسعد ووقت

 ومما ال نريد عواري كواس  مما نبتغيه جميعها معانيه

 !وعشر له بالكاس أي مدار  علينا الكاس فيه ابن أربع أدار

 تحت الزجاج مداري أناملها  تناولتها منه بكف كأنما

  : وله أيضاً

 فالناس له أعبد ملك  قلبي شادن أغيد تيم

 كنت له أعبد وظرفه  لو جاز أن يعبد في حسنه

  : وله أيضاً

 خداه للوردعيناه و وللظبي  بديع الحسن للغصن قده هويت

  وإن كنت مقداماً على األسد الورد  من الغزالن لكن أخافه غزال

  : وله أيضاً

 وهو عناء عينك والقذى وتراه  دان منك يكره قربه ولرب



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  550  

 لقاءك ذا كفافاً والق ذا واترك  فاعرف وخل مجرباً هذا الورى

  : وله أيضاً

 وديأعيدي لنا منك وصالً وع  ليلة زار فيها الحبيب أيا

 به بين رنة ناي وعود  شهدتك مستمتعاً فإني

 ما بين مسك وعود تضوع  حديث كزهر الرياض وطيب

  بها اخضر يابس عيشي وعودي  سقتك الرواعد من ليلة

 إخالف دهر به في وعودي يه  وفي لي بوعد وال تخلف

 مريضك يوماً وعودي فزوري  تقضيت أمرضتني فلما

  : وله أيضاً

 أصداغه السود العناقيدا تخال  ثغره الدر النظيم ومنمن حكى  يا

 على هواك وفي حبل العناقيدا  إعطف على مستهام ضم من أسف

  : وله أيضاً

 يسر به قلبي وال لمحا شيئاً  بنتم فما لحظ الطرف الولوع بكم

 عين إذاً إنسانه لمحا إنسان  محا فيض دمع من تكاثره فلو

  : وله أيضاً

 أراه لي كوجدي واجدا ولست  الوجد في كل صاحبأياكم أعاني 

 لي سلماً إذا كنت واجداً وتلقاه  كنت ذا عدم فحرب مجانب إذا

 خال صافياً لست واجدا وهيهات  في دهري خليالً مصافياً أحاول

  : وله أيضاً

  لشوقي وأما الطرف منك فراقد  بعدت فأما الطرف مني فساهد

 لي يوماً بذاك الفراقد ستشهد  هاعن سهادي أنجم الليل إن فسل

 وواصلني قوم إلى أباعد  قطعتك إذ أنت القريب لشقوتي

    

  زمان، فأنتم لي به إن أبي عدوا  ودي إن أبي وعد قربنا فيأهل
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  : وله أيضاً

 منظر حسن تهواه أو قدح أو  يصرف الهم إال شدو محسنة ال

  فس شربها قدحوامنها ودع أمة   للهم أنفاها فخذ طرفاً والراح

 أنهم زنداً بها قدحوا سقاتها  تخال إذا ما المزج خالطها بكر

  : وله أيضاً

 ببعدك ناراً شجو قلبي وقودها  بعدت فقد اضرمت ما بين أضلعي

 بها هوج المهاري وقودها تكل  نفسي قطع بيداء لوعة وكلفت

  : وله أيضاً

 الرزق أجرىاإلله من  عليك  تجلد على الدهر واصبر لكل ما

 فتعدم إذ ذاك حظاً وأجرا  يسخطنك صرف القضاء وال

 بعيداً إليه دجى الليل يسرى  فما زال رزق امرئ طالب

 ك خيراً فإن مع العسر يسرا  إذا ضاق أمر علي توقع

  : وله أيضاً

 أباح الهوى منه الحمى مرضا فمذ  كان قلبي صحيحاً كالحمى زمناً قد

 أبحت له فيك الحمام رضا وقد  شيمتهسخطت على من كان  فكم

 لها كل قلب قلب غرضا أضحى  من إذا فوقت سهماً لواحظه يا

  وما قضى فيك من أغراضه غرضا  الذي إن يمت حباً يمت أسفاً أنا

 لرقته من سقمه حرضا جسمي  ثوب سقام فيه صار له ألبست

 الصبابة فيه كلما عرضا أيدي  وقفاً على هم يجاذبني وصرت

 من زفرات الحب حين قضى أشد  إن قضى اهللا شيئاً في خليقته ما

 قيل إن المحب المستهام قضى أن  قضى كلف نحباً فأوجعني فال

  : وله أيضاً

 إعاللي وأمراضي مكثر  يا متلف جسمي ويا نراك

  علي في حبك أم راضي؟  من بعد ما أضنيتني ساخطاً

  تبالحسن بن بش بن اآلمدي، النحوي الكا
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. كان حسن الفهم، جيد الدراية والرواية، سريع اإلدراك. أبو القاسم صاحب كتاب املوازنة يب الطائيي

رأيت مساعه على كتاب القوايف أليب العباس املربد، وقد مسعه على نفطويه سنة ثالث عشرة وثالمثائة، مث 
يب الفضل حممد بن احلسني بن وجدت خطه على كتاب تبيني قدامة بن جعفر ويف نقد الشعر، وقد ألفه أل

وقال ابن الندمي يف الفهرست الذي . العميد وقد قرأه عليه، وكتب خطه يف سنة مخس وستني وثالمثائة
هو من أهل البصرة، قريب العهد، وأحسبه حييا إىل اآلن، مث وجدت . ألفه يف سة سبع وسبعني وثالمثائة

أن عبد الصمد بن حنيش النحوي قرأه : كر يف إسنادهكتاب القوايف للمربد خبط أيب منصور اجلواليقي ذ
ويف تاريخ هالل بن احملسن يف هذه السنة يعين . على أيب القاسم اآلمدي يف سنة إحدى وسبعني وثالمثائة

  .مات احلسن ابن بشر اآلمدي بالبصرة: يف سنة سبعني

دي، كاتب القضاء من بين عبد حدثين أبو القاسم احلسن بن بشر اآلم: وقال أبو القاسم احملسن التنوخي
حدثين أبو : الواحد بالبصرة، وله شعر حسن، واتساع تام يف األدب، ودراية وحفظ، وكتب مصنفة قال

  : كنا ليلة حبضرة القاسم بن عبيد اهللا نشرب وهو وزير، فغنت بدعة جارية عريب: إسحاق الزجاج قال

  ومن ظالم لدمى مستحل  فأكرم به من مدل أدل

 وذلك جهد المقل بذل   تعزز قابلتهما إذا

 مالحته لم أذل ولوال  وأسلمت خدي له خاضعاً

    

. فأدت فيه صنعة حسنة جداً، فطرب القاسم عليه طرباً شديداً، واستحسن الصنعة جداً والشعر فأفرط

م وما هو؟ قالت هو أليب حاز: إن هلذا الشعر خرباً حسناً أحسن منه، قال: فقالت بدعة يا موالي
باهللا يا : فقال الوزير. فعجبنا من ذلك مع شدة تقشف القاضي أيب حازم وورعه وتقبضه: قال. القاضي

فباكرته وجلست حىت خال وجهه ومل . أبا إسحاق، اركب إىل أيب حازم واسأله عن هذا الشعر وسببه
س هذا ممن أكتمه لي: بيننا شيء أقوله على خلوة؟ فقال: يبق إال رجل بزي القضاة عليه قلنسوة، فقلت

هذا شيء كان يف احلداثة قلته يف : فقصصت عليه اخلرب، وسألت عن الشعر واخلرب، فتبسم مث قال. شيئاً
والدة هذا، وأومأ إىل القاضي اجلالس، وإذا هو ابنه وكنت إليها مائالً، وكانت يل مملوكة، ولقليب مالكة، 

: قال. عراً منذ دهر طويل، وأنا أستغفر اهللا مما مضىفأما اآلن، فال عهد يل مبثله منذ سنني، وال عملت ش

لو سلم من : فوجم الفىت حىت ارفض عرقاً، وعدت إىل القاسم فأخربته، فضحك من خجل اإلبن وقال
  .العشق أحد لكان أبا حازم مع تقبضه، وكنا نتعاود ذلك زماناً

أوله من إيضاح حال اآلمدي ما كان هذا اخلرب بترمجة إسحاق الزجاج أحرى، إال أن يف : قال املؤلف
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  .ساق باقي احلديث

 رجل مل يكن عندهم مبزلة - يف سنة نيف ومخسني وثالمثائة -كان قد ويل القضاء بالبصرة : قال أبو علي
من صرف به، ألنه ويل صارفاً أليب احلسن حممد بن عبد الواحد اهلامشي، فقال فيه أبو القاسم احلسن ابن 

  : ضيني أيب القاسم جعفر، وأيب احلسن حممد بن عبد الواحدبشر اآلمدي، كاتب القا

 من فوق رأس تنادي خذوني ث  قلنسوة تستغي رأيت

 من عن يسار ومن عن يمين ل  قلعت وهي طوراً تمي وقد

 تراها فويق الجبين وطوراً  تراها فويق القفا فطوراً

 بقول كئيب حزين فردت  لها أي شيء دهاك؟ فقلت

  وأخشى من الناس أن يبصروني   في قالبيأن لست دهاني

 وإ فعلوا ذاك بي قطعوني  يعبثوا بمزاح معي وأن

 المنكرين لهذي الشؤون من  فقلت لها مر من تعرفين

 ويشتد في غير لين يملء  كان يصفع في الدين ال ومن

 إما على صحة أو جنون م  ملئك كيل التما ويلمح

 لى حالها في السكونوعادت إ  ذلك اإلنزعاج ففارقها

أن أبا الفرج منصور بن بشر النصراين : حدثت يوماً أبا الفرج الببغا الشاعر: وحدث ابن نصر قال
الكاتب، كان منقطعاً إىل أيب العباس بن ماسرجس، فأنفذه مرة إىل أيب عمر إمساعيل بن أمحد عامل 

ه القيام عند دخوله، وأراد أبو العباس البصرة يف بعض حاجاته، فعاد من عنده مغضباً ألنه مل يستوف ل
لو أعطيتين زورق ابن اخلواستيين مملوءاً كيميا، كل مثقال منه إذا وضع على : إنفاذه بعد أيام، فأىب وقال

وهذا زورق معروف بالبصرة، . ألف مثقال صفراً صار ذهباً إبريزاً ما مضيت إليه، فأمسك عنه مغيظاً
وقد حكى له أن ابن عالن قاضي . أيت دوايت أيب العباس سهل بن بشرومحله ثالمثائة ألف رطل، وقد ر

ترد قول ابن عالن؟ : فقيل له. هذا حمال: القضاة باألهواز، ذكر أنه رأى قبجة وزا عشرة أرطال فقال
إن على شاطئ جيحون خنالً حيمل غضاراً صينياً جمزعاً بسواد أقبل منه؟ وقلت : فإن قال ابن عالن: قال

كان اآلمدي النحوي صاحب : فقال يل. وللناس عادات يف املبالغات، وهذا من أعجبها: فرجأليب ال
كتاب املوازنة، يدعي هذه املبالغات على أيب متام، وجيعلها استطراداً لعيبه إذا ضاق عليه اال يف ذمه، 

  من سجايا الطلول أال جتيبا : وأورد يف كتابه قوله من قصيدته اليت أوهلا
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  د دماً أن رأت شواتي خضيبا  ها إلى لؤلؤ العقخد خضبت

 الفظيعين ميتة ومشيبا ال  داء يرجى الدواء له إل كل

    

: وله من الكتب. هذه واهللا املبالغة اليت يبلغ ا السماء: مث قال أبو الفرج. هذه من مبالغاته املسرفة: مث قال

ملنظوم، كتاب املوازنة بني أيب متام والبحتري، كتاب املختلف واملؤتلف يف أمساء الشعراء، كتاب نثر ا
كتاب يف أن الشاعرين ال يتفق خواطرمها، كتاب ما يف عيار الشعر البن طباطبا من اخلطإ، كتاب فرق ما 

بني اخلاص واملشترك من معاين الشعر، كتاب تفضيل شعر امرئ القيس على اجلاهليني، كتاب يف شدة 
، كتاب تبيني غلط قدامة بن جعفر يف كتاب نقد الشعر، كتاب معاين حاجة اإلنسان إىل أن يعرف نفسه

شعر البحتري، كتاب الرد على ابن عمار فيما خطأ فيه أبا متام، كتاب فعلت وأفعلت غاية مل يصنف 
مثله، كتاب احلروف من األصول يف األضداد رأيته خبطه يف حنو مائة ورقة، كتاب ديوا شعره حنو مائة 

:  كتاب ألفه أحد بين عبد الرحيم الوزراء الذي مدحهم مهيار وغريه ومل يذكر امسه قالوقرأت يف. ورقة

أن مولد أيب القاسم احلسن بن بشر اآلمدي : أخربين القاضي أبو القاسم التنوخي عن أبيه أيب علي احملسن
 وغريهم بالبصرة، وأنه قدم بغداد حيمل عن األخفش، واحلامض، والزجاج، وابن دريد، وبان السراج

وكان يكتب مبدينة السالم أليب جعفر هارون بن . وروى األخبار يف آخر عمره بالبصرة. اللغة والنحو
وكتب . حممد الضيب خليفة أمحد بن هالل صاحب عمان، حبضرة املقتدر باهللا ووزارته، ولغريه من بعده

ا لقاضي البلد أيب جعفر بن عبد بالبصرة أليب احلسن أمحد، وأيب أمحد طلحة بن احلسن بن املثىن، وبعدمه
الواحد اهلامشي على الوقوف اليت تليها القضاة وحيضر به يف جملس حكمه، مث ألخيه أيب احلسن حممد بن 

وكان كثري الشعر، حس الطبع، جيد الصنعة، . عبد الواحد ملا ويل قضاء البصرة، مث لزم بيته إىل أن مات
  .مشتهراً بالتشبيهات

كتاب املوازنة بني البحتري وأيب متام يف عشرة : منها. يف كثرية جيدة مرغوب فيهاوأليب القاسم تصان
أجزاء، وهو كتاب حسن وإ كان قد عيب عليه يف مواضع منه، ونسب إىل امليل مع البحتري فيما أورده، 

فرقة قالت برأيه حسب رأيهم يف : والناس بعد فيه على فريقني. والتعصب على أيب متام فيما ذكره
وطائفة أسرفت يف التقبيح لتعصبه، فإنه جد واجتهد يف طمس حماسن أيب . لبحتري وغلبة حبهم لشعرها

: ولعمري إن األمر كذلك، وحسبك أنه بلغ يف كتابه إىل قول أيب متام. متام، وتزيني مرذول البحتري

هو : ني فتارة يقولأصم بك الناعي وإن كان أمسعا وشرع يف إقامة الرباهني على تزييف هذا اجلوهر الثم
هو مرذول، وال حيتاج املتعصب إىل أكثر من ذلك إىل غري ذلك من تعصباته، ولو : مسروق، وتارة يقول
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أنصف وقال يف كل واحد بقدر فضائله، لكان يف حماسن البحتري كفاية عن التعصب بالوضع من أيب 
األلفاظ واملعاين اليت تشترك العرب كتاب اخلاص واملشترك، تكلم فيه على الفرق بني : وله أيضاً. متام

فيها، وال ينسب مستعملها إىل السرقة وإن كان قد سبق إليها، وبني اخلاص الذي ابتدعه الشعراء وتفردوا 
به ومن اتبعهم، وما قصر يف إيضاح ذلك وحتقيقه إىل غري ذلك من تصانيفه اليت ذكرنا منها ما قدرنا عليه 

  : ومن شعره. فيما تقدم

 من يجاريه أو يداني؟ ال  اً كان في الزمانواحد يا

 عن شكره لساني يعجز  من نائل جزيل دعني

 أخا مطمع تراني وال  واهللا مستميحاً فلست

  من بعض أخالقك الحسان  إذا كنت لي وهوباً وهب

  : وقال يف أيب حممد املافروخي وكان عاملاً فاضالً ال جيارى، لكنه كان متتاماً

 الكالم ولفظه المعتاص رام  تتعتعه إذاال تنظرن إلى 

 عند تطلق وخالص تشفيك  وانظر إلى المحكم التي يأتي بها

 تقطع أنفس الغواص حتى  ليس يناله غواصه فالدر

    

طلحة بن احلسني بن املثىن، : قال أبو أمحد: حدثين أبو القاسم احلسن بن بشر اآلمدي قال: ويف النشوار
للحديث عما كان بينه وبني أيب القاسم الربيدي، وتدبري كل واحد منهما لصاحبه وقد جتارينا على خلوة 

لست أفكر يف : يف القبض عليه، وأشرت عليه بأ يهرب من البصرة وال يقيم، وأنه جيب أن يغري زيه فقال
ظيماً قد رأيت ثعباناً ع: ما هي؟ فقال: فقلت. رؤيا رأيتها منذ ليال كثرية: هذا الرجل ألمور كثرية، منها

فتأولت ذلك . خرج من هذا احلائط، وأوأ بيده إىل حائط يف ملجسه وهو يريدين فطلبته فأتيته يف احلائط
فأتيته يف احلائط، سبق إىل قليب أن الربيدي هو الثابت، وأن : فحني قال: قال. أن الثعبا الربيدي وأين أغلبه

اخلرب مستفيض ملا كان عبد امللك رأى يف منامه، إن : فأردت أن أقول له. احلائط حياطة له دون أيب أمحد
كأنه وابن الزبري اصطرعا يف صعيد من األرض، فطرح ابن الزبري عبد امللك حتته على األرض، وأوتده 

بأربعة أوتاد فيها، وأنه أنفذ راكباً إىل البصرة، حىت لقي ابن سريين، فقص عليه الرؤيا كأا له، وكتم ابن 
هذه للرؤيا : هذه الرؤيا ليست رؤياك، فال أفسرها لك، فأحل عليه فقال له: ن سريينفقال له اب. الزبري

إن صحت : قل له: فقال. هو كما وقع لك: جيب أن تكون لعبد امللك، فإن صدقتين فسرا لك، فقال
فمضى الرجل إىل . رؤياك هذه فستغلب ابن الزبري على األرض، وميلك األرض من صلبك أربعة ملوك
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من أين قلت ذلك؟ فرجع الرجل : ارجع إليه فقل له: لك فأخربه، فعجب من فطنة ابن سريين فقالعبد امل
إن الغالب يف النوم هو املغلوب، ومتكنه على األرض غلبه عليها، واألوتاد األربعة اليت : إليه، فقال له

  .هم ملوك يتمكنو من األرض كما متكنت األوتاد: أوتدها يف األرض

فأردت أن أقول أليب أمحد هذا، وما وقع يل من القياس عليه يف تفسري رؤياه، : م اآلمديقال أبو القاس
فكرهت ذلك ألنه كان يكون سوء أدب وقباحة عشرة، وعياً لنفسه، فما مضت األيام حىت قبض 

  .الربيدي عليه، وكان من أمره ما كان

  أبو الحسن البوراني

وأبو احلسن البوراين، ناهيك :  من املعتزلة النحويني فقالمعتزيل حنوي، ذكره املقدر عند ذكره جلماعة
  .تدقيقاً يف مسائل الكتاب، وكان يف أيام أيب علي الفارسي وطبقته

  الحسن بن الحسين بن عبيد اهللا

ابن عبد الرمحن، ابن العالء بن أيب صفرة، املعروف بالسكري، أبو سعيد النحوي اللغوي، الراوية الثقة 
مسع حيىي بن معني، وأبا . سنة مخس وسبعني ومائتني، ومولده يف سنة اثنيت عشرة ومائيتمات يف . املكثر

حامت السجستاين، والعباس بن الفرج الرياشي، وحممد بن حبيب، واحلارث اب أيب أسامة، وأمحد بن 
رآن، وأخذ عنه حممد بن عبد امللك التارخيي وكان ثقة صادقاً يقرئ الق. احلارث اخلزاز وخلقاً سواهم

وكان إذا مجع مجعاً فهو الغاية يف . وانتشر عنه من كتب األدب ما مل ينتشر عن أحد من نظرائه
  .االستيعاب والكثرة

 وله يف هذا الكتاب باب -حدث أبو الكرم مخيس بن علي احلوزي النحوي احلافظ الواسطي يف أماليه، 
جملس أيب زكريا الفراء وهو يومئذ شيخ قدم أبو سعيد احلسن بن احلسني السكري بغداد، فحضر :  قال-

هو اهلن وتصغريه اهلىن وتثنيته يف الرفع : العرب تقول: الناس ا، فأملى الفراء باباً يف التصغري قال فيه
  : اهلنيان، ويف النصب واجلر اهلنيني، وأنشد عليه قول القتال الكاليب

  رىأم الهنيين من زند لها وا  قاتل هللا صلعاناً تجئ بهم يا

فأمسك أبو سعيد حىت إذا انقضى الس، ومل يبق فيه أحد سوى الفراء، تقدم أبو سعيد حىت جلس بني 
: فقال.  أنا رجل غريب وقد مر شيء، أتأذن يل يف ذكره؟ فقال اذكره- أكرمك اهللا -: يديه وقال له

ذا مجيعه كما قلت، مث أنشدت إنك قلت هو اهلن، وتثنيته يف الرفع اهلنيان، ويف النصب واجلر اهلنيني، وه
  : قول الكاليب

  أم الهنيين من زد لها وارى  قاتل اهللا صلعاناً تجئ بهم يا
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قال . أبو عبيدة، وأبو زيد، واألصمعي: ومن أشياخك؟ قال: قال الفراء. وليس هكذا أنشدناه أشياخنا
  : وأن القتال قال. الضبعولد : زعموا أن اهلنرب بوزن اخلنصر: وكيف أنشده أشياخك؟ فقال: الفراء

  أم الهنيبر من زد لها وارى  قاتل اهللا صلعاناً تجئ بهم يا

  .- أحسن اهللا عن اإلفادة حبسن األدب جزاءك -: ففكر الفراء ساعة وقال. على التصغري

    

 هكذا وجدت هذا اخلرب يف أمايل اجوزي، وهو ما علمت من احلفاظ، إال: قال املؤلف ياقوت بن عبد اهللا

أنه غلط فيه من وجوه، وذلك أن السكري مل يلق األصمعي وال أبا عبيدة، وال أبا زيد، وإمنا روى عمن 
مث إن السكري ولد يف سنة اثنيت عشرة . كابن حبيب، وابن أيب أسامة، واخلزاز وطبقتهم: روى عنهم

واألصمعي . ائتنيوأبو عبيدة مات سنة تسع عشرة ومائتني وأبو زيد مات سنة مخس عشرة وم. ومائتني
مات يف سنة ثالث عشرة ومائتني، أو مخس عشرة ومائتني، فمىت قرأ عليهم؟ وهذه اجلماعة املذكورة هم 

يف طبقة الفراء، ألن الفراء مات يف سنة سبع ومائتني، ولعل هذه احلكاية عن غري السكري، وأوردها 
  .مخيس عنه سهواً، وأوردا أنا كما وجدا

كتاب أشعار هذيل، كتاب النقائص، كتاب :  على ما ذكره حممد بن إسحاق الندميوللسكري من الكتب
وعمل أشعار . النبات، كتاب الوحوش جود يف تصنيفه، كتاب املناهل والقرى، كتاب األبيات السائرة

بن امرؤ القيس، النابغة الذيباين، النابغة اجلعدي، زهري، احلطيئة، لبيد، متيم : مجاعة من الشعراء، منهم
مقبل، دريد بن الصمة، األعشى، مهلهل، متمم بن نويرة، أعشى باهلة، الزبرقان بن بدر، بشر بن أيب 

ومل يعمل شعر جرير، وعمل شعر أيب . حازم، املتلمس، الراعي، الشماخ، الكميت، ذو الرمة، الفرزدق
  .لثيهنواس، وتكلم على معانيه وغريبه يف حنو ألف ورقة ومل يتم، وإمنا عمل مقدار ث

وعمل شعر . ورأيته خبط احللواين، وكان احللواين قريب أيب سعيد السكري: قال حممد بن إسحاق الندمي
  .قيس بن اخلطيم، وهدبة بن خشرم، وابن أمحر العقيلي، واألخطل، وغري هؤالء

 يربوع، أشعار بين هذيل، أشعار بين شيبان، وبين ربيعة، أشعار بين: وأما أشعار القبائل فإنه عمل منهم
أشعار بين طيء، أشعار بين كنانة، أشعار بين ضبة، أشعار جبيلة، أشعار بين العني، أشعار بين يشكر، 

أشعار بين حنيفة، أشعار بين حمارب، أشعار األزد، أشعار بين شل، أشعار بين عدي، أشعار بين أشجع، 
سعد، أشعار بين احلارث، أشعار أشعار بين منري، أشعار بين عبد ود، أشعار بين خمزوم، أشعار بين 

  .الضباب، أشعار فهم وعدوان، أشعار مزينة

  : كنت عند أمحد بن حيىي ثعلب فنعي إليه السكري فتمثل: وحدث الصويل قال
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 يوم يموت وحده ويموت  يخلق وحده المرء

  هل من رأيت الناس بعده  بعد هالك والناس

  الحسن بن الخطير

الظهري، كان فقيهاً لغوياً حنوياً، مات بالقاهرة من الديار املصرية يف شهور أبو علي الفارسي املعروف ب
حدثين جبميع ما أورده عنه ههنا من خربه ووفاته، تلميذه الشريف أبو . سنة مثان وتسعني ومخسمائة

كا : جعفر حممد بن عبد العزيز اإلدريسي، احلسين الصعيدي بالقاهرة يف سنة إثنيت عشرة وستمائة قال
أنا نعماين، أنا من : ، فسألته ع هذه النسبة فقال- احلسن النعماين -لظهري يكتب على كتبه يف فتاويه ا

ولد النعمان بن املنذر، ومولدي بقرية تعرف بالنعمانية، ومنها ارحتلت إىل شرياز، فتفقهت ا فقيل يل 
ملاً بفنون من العلم، كان قارئاً وكان عا. الفارسي، وأنتحل مذهب النعمان وأنتصر له فيما وافق اجتهادي

بالعشر والشواذ، عاملاً بتفسري القرآن وناسخه ومنسوخه، والفقه واخلالف، والكالم واملنطق، واحلساب 
واهليئة والطب، مربزاً يف اللغة والنحو، والعروض والقوايف، ورواية أشعار العرب وأيامها وأخبار امللوك من 

 فن من هذه العلوم كتاباً، فكان حيفظ يف علم التفسري كتاب لباب وكان حيفظ يف كل. العرب والعجم
التفسري لتاج القراء، ويف الفقه كتاب الوجيز للغزايل، ويف فقه أيب حنيفة كتاب اجلامع الصغري حملمد بن 

احلسن الشيباين نظم النسفي، ويف الكالم كتاب اية اإلقدام للشهرستاين، ويف اللغة كتاب اجلمهرة البن 
  .دريد، كان يسردها كما يسرد القارئ الفاحتة

كنت أكتب ألواحاً وأدرسها كما أدرس القرآن، فحفظتها يف مدة أربع عشرة سنة، وكان : وقال يل
حيفظ يف النحو كتاب اإليضاح أليب علي وعروض الصاحب بن عباد، وكان حيفظ يف املننطق أرجوزة أيب 

طب له، وكان عارفاً باللغة العربانية، ويناظر أهلها ا، حىت لقد علي بن سينا، وكان قيماً مبعرفة قانو ال
لو حلفت أن سيدنا كان حرباً من أحبار اليهود حللفت، فإنه ال : مسعت بعض رؤساء اليهود يقول له

  .يعرف هذه النصوص بالعربانية إال من تدرب ذه اللغة

    

 الفتح عثمان بن عيسى النحوي البلطي، وهو وكان الغالب عليه علم األدب، حىت لقد رأيت الشيخ أبا
شيخ الناس يومئذ بالديار املصرية، يسأله سؤال املستفيد عن حروف من حوشي اللغة، وسأله يوماً 

هذا يسمى يف كالم العرب املنحوت، : مبحضري عما وقع يف ألفاظ العرب على مثال شقحطب، فقال
 النجار خشبتني، وجيعلهما واحداً فشقحطب أن الكلمة منحوتة من كلمتني، كما ينحت: ومعناه

فسأله البلطي أن يثبت له ما وقع من هذا املثال ليعول يف معرفتها عليه، . منحوت من شق وحطب
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  .فأمالها عليه يف حنو عشرين ورقة من حفظه، ومساها كتاب تنبيه البارعي على املنحوت من كالم العرب

بن الرشيد جعفر بن سناء امللك، يسأله عن وجه االمتحان عن ورأيت السعيد أبا القاسم هبة اهللا : قال
كلمات من غريب كالم العرب، وهو جييب عنها بشواهدها وكان القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساين 

  .قد وضعه على ذلك

ملا دخلت خوزستان لقيت ا اري البغدادي تلميذ الشهرستاين، وكان : وحدثين عن نفسه قال: قال
 يف علوم النظر فأحب صاحب خوزستان أن جيمع بيننا للمناظرة يف جملسه، وبلغين ذلك، فأشفقت مربزاً

من االنقطاع ملعرفيت بوفور بضاعة اري من علم الكالم، وعرفت أن بضاعته من اللغة نزرة، فلما جلسنا 
رينها فارهاً يف وبصان، نعرض الكالم إذاً أفرأيت الطلة إىل ق: للمناظرة والس غاص بالعلماء، فقلت له

انظر إىل املدعي : أو اجلساد إذا تأشب بأيب املغبث؟ فاحتاج إىل أن يستفسر ما قلت، فشنعت عليه وقلت
إمنا : رتبة اإلمامة جيهل لغة العرب، اليت ا نزل كالم رب العاملني، وجاء حديث سيد املرسلي، واملناظرة

أحد العلوم اليت يلزم اتهد القيام ا، وكثر لغط أهل اشتقت من النظري، وليس هذا بنظريي جلهله ب
. اسل، وانقسموا فريقني فرقة يل، وفرقة علي، وانفض الس على ذلك، وشاع يف الناس أين قطعته

وكان الظهري قد أقام بالقدس مدة، فاجتاز به امللك العزيز عثمان بن صالح الدين يوسف، فرآه عند 
 فعرف مرتلته من العلم، فأحضره عنده، ورغبه يف املصري معه، ليقمع به الصخرة يدرس، فسأل عنه

شهاب الدين أبا الفتح الطوسي لشيء نقمه عليه، فورد معه إىل القاهرة، وأجرى عليه كل شهر ستني 
دياراً، ومائة رطل خبزاً وخروفاً ومشعة كل يوم، ومال إليه الناس من اجلند وغريهم من العلماء، وصار له 

 قائم، إىل أن قرر العزيز املناظرة بينه وبني الطوسي يف غد عيد، وعزم الظهري أن يسلك مع الطوسي سوق
وقت املناظرة طريق اري من املغالطة، ألن الطوسي كان قليل احملفوظ، إال أنه كان جريئاً مقداماً شديد 

 فقال الظهري للعزيز يف أثناء املعارضة، واتفق أن ركب العزيز يوم العيد، وركب معه الظهري والطوسي،
وما : أنت يا موالنا من أهل اجلنة، فوجد الطوسي السبيل فوجد الطوسي السبيل إىل مقتله فقال: الكالم

قد زكى رسول اهللا صلى اهللا : يدريك أنه من أهل اجلنة؟ وكيف تزكي على اهللا تعاىل؟ فقال له الظهري
أبيت يا مسكني إال جهالً، ما تفرق : فقال. وعمر يف اجلنةأبو بكر يف اجلنة، : عليه وسلم أصحابه فقال

: بني التزكية عن اهللا، والتكية على اهللا؟ وأنت من أخربك أن هذا من أهل اجلنة؟ ما أنت إال كما زعموا

ال تؤاخذ : أن فأرة وقعت يف دن مخر، فشربت فسكرت، فقالت أين القطاط؟ فالح هلا هر، فقالت
أين العلماء؟ : ت شربت من مخر دن نعمة هذا امللك فسكرت فصرت تقول خالياًوأن. السكارى مبا يقولو

فأبلس ومل جيد جواباً وانصرف، وقد انكسرت حرمته عند العزيز، وشاعت هذه احلكاية بني العوام، 
فكان مآل أمره أن انضوى إىل املدرسة اليت أنشأها األمري تركون . وصارت حتكى يف األسواق واحملافل
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وكان قد أملى كتاباً يف تفسري القرآن، وصل منه بعد .  يدرس ا مذهب أيب حنيفة إىل أن ماتاألسدي،
 يف حنو مائيت ورقة، ومات ومل خيتم "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض": سنني إىل تفسري قوله تعاىل

، اختصره كتاب يف شرح الصحيحني على ترتيب احلميدي مساه كتاب احلجة: وله. تفسري سورة البقرة
من كتاب اإلفصاح يف تفسري الصحاح للوزير ابن هبرية، وزاد عليه أشياء وقع اختياره عليها، وكتاب يف 

وله خطب وفصول وعظية مشحونة بغريب اللغة . اختالف الصحابة والتابعني وفقهاء األنصار ومل يتم
  .وحوشيها

  الحسن بن داود الرقي

    

حدثنا . جدته خبط أيب احلسن علي بن عبيد اهللا الشمسي اللغويأبو علي، ال أعرف من أمره إال ما و
حدثنا القاضي أبو : حدثنا الناقط قال: حدثنا أبو احلسن حممد بن يوسف الناقط قال: النيسابوري قال

مسعت من احلسن : قال يل أبو أمحد حممد بن موسى الربدي: بكر أمحد بن كامل بن خلف بن شجرة قال
قي بسر من رأى، سنة مثان وثالثني ومائتني كتابه الذي يسميه كتاب احللي، وكان بن داود أيب علي الر

وقت كتبنا عنه قد جاز الثمانني، وأخرج إىل أبو أمحد الكتاب، فإذا هو الكتاب الذي مساه أ؛مد بن حيىي 
 سليمان وكان احلسن بن داود مؤدب عبيد اهللا ابن: قال ابن كامل: قال أبو احلسن الناقط. فصيح الكالم

  .بن وهب وزير املعتضد

  الحسن بن داود بن الحسن القرشي

املعروف بالبقار املقرئ، يكىن أبا علي، أموي كويف، قرأ على أيب حممد القاسم بن أمحد، املعروف باخلياط 
 عن أيب جعفر حممد ابن حبيب الشموين الكويف، عن أيب يوسف -التميمي، املعروف بابن القملي أيضاً 

ومات بالكوفة سنة اثنتني .  قراءة عاصم- خليفة األعشى، عن أيب بكر بن عياش، عن عاصم يعقوب بن
كتاب قراءة األعشى، كتاب اللغة يف خمارج احلروف وأصول : وصنف كتباً منها. ومخسني وثالمثائة

داود بن احلسن بن : النحو، ذكر احلافظ أبو العالء اهلمذاين يف كتاب القراءات العشر له يف نسب البقار
  .احلسن بن عون بن منذر بن صبيح القرشي النحوي، وكان موصوفاً حبسن القراءة وطيب النغم جداً

ومن خيار رجال عاصم حممد بن غالب الصرييف، وبينه وبني القملي : وقال ابن النجار يف تاريخ الكوفة
حلسن بن داود البقار، أبو علي ا: اختالفات يف حروف يسرية، وقرأ عليه مجاعة من أهل الكوفة منهم

وكان حاذقاً بالنحو، لفاظاً بالقرآن، صاحب أحلان، وكان يصلي بالناس التراويح باجلامع بالكوفة، 
  .وصلى فيه ثالثاً وأربعني سنة، وكان أ؛د اودين
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  الحسن بن رشيق القيرواني

ف، حسن التأليف، وكان بينه موىل األزد، كان شاعراً أديباً، حنوياً لغوياً حاذقاً عروضياً، كثري التصني
كان أبوه رشيق رومياً، . وبني ابن شرف األديب مناقضات وحماقدات، وصنف يف الرد عليه عدة تصانيف

وأما أنا : هو اسم امرأة نائحة مث قال: ذكر ذلك هو يف الرد على ابن شرف، بعد ذكره نسب ابن شرف
، فما أبغي به أبا، وال أرضى مبذهبه مذهباً، - فنضر اهللا وجه هذا الشيخ يف، وأمت به النعمة علي -

  .رضيت به رومياً، ال دعياً، وال بدعياً

. تأدب ابن رشيق على أيب عبد اهللا بن جعفر القزاز، القريواين النحوي اللغوي، وغريه من أهل القريوان

 كتابه عن ست وستني سنة، ذكر ابن رشيق هذا نفسه يف: ومات بالقريوان سنة ست ومخسني وأربعمائة
صاحب الكتاب هو حسن بن رشيق، : الذي صنفه يف شعراء عصره، وومسه بالنموذج فقال يف آخره

وقدم إىل احلضرة سنة ست . موىل من موايل األزد، ولد باحملمدية سنة تسعني وثالمثائة، وتأدب ا يسرياً
  .- خلد اهللا دولته -وأربعمائة، وامتدح سيدنا 

  : باديس بن املنصور سنة عشر بقصيدة أوهلاقال املؤلف يعين املعز بن 

 أقر لحسنه القمران قمر  لعينك أعين الغزالن ذمت

 أرتك وال قضيب البان مما  ومشت وال واهللا ما حقف النقا

 علي عبادة األوثان تأبى  المالحة غير أن ديانتي وثن

  : منها

 األمالك من قحطان وساللة  بن األعزة من أكابر حمير يا

  يضع السيوف مواضع التيجان  ل أبلج واضح بلسانهك من

ومن مدحه القصيدة اليت دخل ا يف مجلته، ونسب إىل خدمته، فلزم الديوان وأخذ الصلة : قال
  : واحلمالن

  من مهجة القيل أو من ثغرة البطل  الرماح لما يسقي أسنتها لدن

 ا الذبلعنده سمر القن ألورقت  أثمرت من دم األعداء سمرقناً لو

 تفرق العين بي السهل والجبل لم  توجه في أولى كتائبه إذا

 العقاب جناحيه من البلل نفض  ينفض حوليه أسنته فالجيش

 كالفلك الدوار في مهثل عجالن  األمور على رفق وفي دعة يأتي

  : ومن رثائه: قال
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 ليكثرن من الباكي أشياعي  أما لئن صح ما جاء البريد به

 ترفع يأسي فوق أطماعي حتى  ع من يأس ومن طمعمازلت أفز

    

  لما مضى واحد الدنيا بإجماع  فاليوم أنفق كنز العمر أجمعه

  : ومن هجائه: قال

  ما يوجع الناس من هجو إذا قذفا  قالوا رأينا فراتاً لي سوجعه

  : وله من كتاب سر السرور

 فيها نثير جمان فتحسبه  معتقة يعلو الحباب متونها

 فطافت له من عسجد ببنان  رأت من لجين راحة لمديرها

  : ومن غري كتابه له

  من العمر لم تترك أليامها ذنبا  حسنات الدهر عندي ليلة ومن

 مملوءة ذهباً سكبا بلؤلؤة  بها ننفي القذا عن عيوننا خلونا

 جناح الطير يلتقط الحبا كميل  لتقبيل الثغور ولثمها وملنا

  : هذا أحس من قول ابن املعتز: قال األبيوردي

 حذار مرتقب مختلسات  من عناق لنا ومن قبل كم

    يانع الرطب وهي خائفةمن النواطير نقر العصافير

  : وله أيضاً

  رب كل شيء غير جودي  حنكت مني التجا قد

 ألقبضن بيدي شديد ت  أبداً أقول لئن كسب

 إلى السماحة من جديد ت  إذا أثريت عد حتى

 ال يتم مع القعود لي  المقام بمثل حا إن

 تدي من األمل البعيد  بد لي من رحلة ال

  : وله أيضاً

 إذا مس بإضرار إال  في الناس من ال يرتجى نفعه
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 أنت لم تمسسه بالنار إن  ال يطمع في طيبه كالعود

  : ومما أورده ابن رشيق لنفسه يف النموذج

 اآلفاق كلكالهاألقت على   كالمأسور في ليلة أقول

  قطع سيف الهجر أوصالها  ليلة الهجر التي ليتها يا

 وليس الحسن إال لها هذا  أحسنت جمل وال أجملت ما

  : وأنشد لنفسه أيضاً

 على مسامعه كالمي وقل  أخي وإ أعرضت عنه أحب

 قطبت في وجه المدام كما  ولي في وجهه تقطيب راض

 تحت ابتسامكامن  وضغن  تجهم من غير بغض ورب

  : وله أيضاً

 أو قطيعة في عفاف صلة  جفاني فإنني غير جاف من

  ه والقى بالبشر من ال يصافي  هاجر الفتى من يصافي ربما

  : وأنشد لنفسه يف كتاب فسح اللمح

 حتى يرى شعره وتأليفه  في فسحة كما علموا المرء

 وجازت له زخاريفه عنه  منهما صفحت له فواحد

 لم يوافق رضاك تثقيفه إن  منه في غرروآخر نحن 

 امرئ حاذق وتزييفه نقد  بعثنا كيسي ملؤهما وقد

 من لنا علمه ومعروفه يا  فانظر وما زلت أهل معرفة

  : مث قال يف ورقة أخرى متام األبيات العينية، وما وجدا أعين األبيات اليت هذه متامها

  مدعي القوم ما ادعىألعطيت فيه   غيرك الموسوم عندي بريبة ولو

 واترك للصنائع موضعا مآثم  فال تتخالجك الظنون فإنها

 وال عرضت للذم مسمعا لساناً  ما طولت باللوم فيكم فواهللا

 وال ولى ثنائي مودعا حبالي  ملت عنكم بالوداد وال انطوت وال

 عن أن تذل وتخضعا وأجللتها  ربما أكرمت نفسي فلم تهن بلى
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 ال أن الوفاء تقطعا وقاطعت   العداوة باينتال أن فباينت

  : وختم كتاب العمدة ذه األبيات

  وجرى لساني فيه أو قلمي  إن الذي صاغت يدي وفمي

 من جوهر الكلم واخترته  عنيت بسبك خالصه مما

 يجدده على القدم ذكراً  اهده إال لتكسوه لم

 مصايد الكرم لكنهن  نزيدك فضل معرفة لسنا

 عنه آية العدم ونسخت  هدية من أشدت به فاقبل

 بمثلك فائق الهمم تأتي  تحسن الدنيا أبا حسن ال

  الحسن بن أبي الحسن صافي

    

أبو نزار النحوي، وكان أبوه صايف موىل احلسني األرموي التاجر، وكان ال يذكر اسم أبيه إال بكنيته، 
ذكر يل أنه ولد : أبو القاسم علي بن عساكر احلافظقال . لئال يعرف أنه موىل، وهو املعروف مبلك النحاة

ببغداد سنة تسع ومثانني وأربعمائة، يف اجلانب الغريب بشارع دار الرقيق، مث انتقل إىل اجلانب الشرقي إىل 
ومسع احلديث من الشريف أيب طالب الرينيب، وقرأ الفقه . جوار حرم اخلالفة، وهناك قرأ العلم وخترج

لفقه على أيب الفتح بن برهان، واخلالف على أسعد امليهين، والنحو على أيب احلس على أمحد، وأصول ا
علي بن أيب زيد األستراباذي الفصيحي وفتح له اجلامع ودرس، مث سافر إىل بالد خراسان وكرمان 

وغزنة، ودخل إىل الشام وقدم دمشق، مث خرج منها وعاد إليها واستوطنها إىل أن مات ا، يف تاسع 
 سنة مثان وستني ومخسمائة، ودفن مبقربة الباب الصغري، وكان قد ناهز الثمانني، وكان صحيح شوال

كتاب احلادي يف النحو جملدتان، كتاب العمد يف النحو : االعتقاد كرمي النفس، ذكر يل أمساء مصنفاته
ليل جملدة وهو كتاب نفيس، كتاب املقتصد يف التصريف جملدة ضخمة، كتاب أسلوب احلق يف تع

القراءات العشر، وشيء من الشواذ جملدتان، كتاب التذكرة السفرية انتهت إىل أربعمائة كراسة، كتاب 
العروض خمتصر حمرر، كتاب يف الفقه على مذهب الشافعي مساه احلاكم جملدتان، كتاب خمتصر يف أصول 

ومن . و احلريريالفقه، كتاب خمتصر يف أصول الدين، كتاب ديوان شعره، كتاب املقامات حذا حذ
  : شعره ميدح النيب صلى اهللا عليه وسلم

 يستجير بعليا خاتم الرسل أن  يا قاصداً يثرب الفيحاء مرتجياً

  مدحت في آخر األعصار واألول  عن أخيك مقاالً إن صدعت به خذ
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 الفخر لم يصدف ولم يمل تذوكر  قل يا من الفخر موقوف عليه فإن

 سبعاً طباقاً فبذت كل ذي أمل  صيت إذا طلبت غاياته خرقت

 عما له قد كان لم يطل جبريل  وازددت حتى عاد منتزحاً علوت

 عدوت شيمة سبط الخلق مبتهل  والكبر قد نافى عالك فما وعدت

 فاقبل ثناء غير منتحل لديك  غر قوافي المدح خاضعة أتتك

 أو صد باإلقتار عن جمل إليك  من لم يجد وجناء تحمله ثناء

  : ن شعره أيضاًوم

 أصناف الكالم المسخر وهالك  حنانيك إن جاءتك يوماً خصائصي

 أن الفضل للمتأخر يخبرك  فسل منصفاً عن حالتي غير جائر

  : وقال أمحد بن منري يهجو ملك النحاة، وكان قد كتب أبو نزار إىل بعض القضاة العاصوي

  تهجيهمن تحت قد أعجموها  أيا ملك النحو والحاء من

 أشياء قد أعربوها يعجم  قياسك هذا الذي أانا

 وجه جهلك فيه وجوها غدا  تصنعت في العاصوي ولما

 إذا دخلوا قرية أفسدوها ك  قفا الشيخ إن الملو وقالوا

  : فبلغت أبياته ملك النحاة فأجابه بأبيات منها

 رتبة فخر فبالغت فيها ء  بن منير حسبت الهجا أيا

  وأفسدت أشياء قد أصلحوها   وذاالقوافي من ذا جمعت

  : ويف آخرها

  ك إذا أخطأت سوقة أدبوها  قفا الشيخ إن الملو فقالوا

كان ملك النحاة قدم إىل الشام، فهجاه ثالثة من الشعراء، ابن منري والقيسواين والشريف : قال البلطي
ومدح مجال الدي ومجاعة من واستخف به ابن الصويف ومل يوفه قدر مدحه، فعاد إىل املوصل . الواسطي

ال أرجع إىل الشام إال أن : لو رجعت إىل الشام، فقال: فلما نبت به املوصل، قيل له. رؤسائها وقضاا
ميوت ابن الصويف، وابن منري، والقيسراين، والشريف الواسطي، فقتل الشريف الواسطي، ومات ابن منري 

  .هروالقيسراين يف مدة سنة، ومات الصويف بعدهم بأش
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بلغين أنه كان مللك النحاة غالم وكان : يعيش بن علي ابن يعيش النحوي قال. وحدثين شيخنا أبو البقاء
سيء العشرة، قليل املباالة مبواله ملك النحاة، فأرسله يوماً يف شغل ليتعجله يف إجنازه، فأبطأ فيه غاية 

ة من أصدقائه والتالمذة، فغضب ملك اإلبطاء، مث جاء بعذر غري مجيل، وكان حيضر ملك النحاة مجاع
ويلك أخربي، ما سبب قلة مباالتك : النحاة وخرج عن حد الوقار الذي كان يلتزمه ويتوخاه وقال له

ال واهللا يا موالي، معاذ اهللا أن تفعل ذلك : يب، واطراحك لقبول أوامري؟ أنكتك قط؟ فبادر الغالم وقال
فقال .  قط؟ فحرك الغالم رأسه متعجباً من كالمه وسكتويلك، فنكتين: قال. يب، فإنك أجل من ذلك

 يا ابن الفاعلة، عجل، قل ما عندك - ال رعاك اهللا -ويلك أدركين باجلواب، هذا موضع السكوت؟ : له
فما السبب يف أك ال تقبل قويل، وال تسرع يف حاجيت؟ فقال له إن كان سبب : قال. ال واهللا: قل، فقال

  .ذين، فأعدك أال أعود إىل ما تكره إن شاء اهللاالنبساط ال يكون إال ه

أقام ملك النحاة بالشام يف رعاية نور الدين حممود بن زنكي، وكان مطبوعاً متناسب : قال العماد
هل سيبويه إال من : األحوال واألفعال، حيكم على أهل التميز حبكم ملك فيقيل وال يستقال، وكان يقول

 إال محل غاشييت، مر الشكيمة، حلو الشيمة، يضم يده على املائة رعييت؟ ولو عاش ابن جين مل يسع
واملائتني وميشي وهو منها صفر اليدين، مولع باستعمال احلالوات السكرية، وإهدائها إىل جريانه وإخوانه، 

أذكره وقد وصلت إليه خلعة مصرية، وجائزة سنية، : قال العماد. مغرى بإحساه إىل خلصانه وخالنه
هذا قميص ملك كبري، أهداه : قولوا: يص الدبيقي إىل السوق، فبلغ دو عشرة دنانري، فقالفأخرج القم

أنا : إىل ملك كبري، ليعرف الناس قدره، فيحلبوا عليه البدر على البدار، وليجلوا قدره يف األقدار، مث قال
  .أحق إذا جهلوا حقه، وتنكبوا فيه سبل الواجب وطرقه

أن نور الدين حمموداً خلع عليه خلعة سنية، ونزل ليمضي إىل : نحاةومن ظريف ما حيكى عن ملك ال
فرأى حلقة عظيمة فمال إليها لينظر ما هي؟ فوجد رجالً قد علم تيساً له استخراج اخلبايا وتعريفه . مرتله

يف حلقيت رجل عظيم : ما يقول له من غري إشارة، فلما وقف عليه ملك النحاة، قال الرجل لذلك التيس
، شائع الذكر ملك يف زي سوقة، أعلم االس، وأكرم الناس، وأمجل الناس، فأرين إياه، فشق ذلك القدر

التيس احللقة، وخرج حىت وضع يده على ملك النحاة، فلم يتمالك ملك النحاة أن خلع تلك اخللعة، 
طرقي؟ استخففت خبلعتنا حىت وهبتها من : ووهبها لصاحب التيس، فبلغ ذلك نور الدين فعاتبه وقال

عذري يف ذلك واضح، ألن يف هذه املدينة زيادة على مائة ألف تيس، ما فيهم من عرف : فقال يا موالنا
  .فضحك منه نور الدين وسكت. قدري إال هذا التيس، فجازيته على ذلك

فقال رجل . كلب من الكالب: وحكي عنه أنه كان يستخف بالعلماء، فكان إذا ذكر واحد منهم يقول
. أخرجوا عين هذا الفضويل: ت إذا ملك النحاة، إمنا أنت ملك الكالب، فاستشاط غضباً وقالفلس: يوماً
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دخل أبو نزار بالد غزنة وكرمان، ولقي األكابر، وتلقى مورده باإلكرام، ومل يدخل بالد : وقال السمعاين
 أدري عمن وقرأت فيما كتبته بواسط، وال: قال. خراسان وانصرف إىل كرمان، وخرج منها إىل الشام

  : مسعته أليب نزار النحوي

 هو عني نازح شاحط؟؟ أم  أراجع لي عيشي الفارط

  يسمو بها نجم المنى الهابط؟  وهل تسعفني أوبة أال

 سمعي هذه واسط؟ يطرق  في مرط ارتياح وهل أرفل

 عراني شيبي الواخط حتى  زمني عد لي فقد رعتني يا

 ي خوفها الباسط؟ظل يقبض  أقطع البيداء في ليلة كم

 يوماً دهري القاسط؟؟ يعدل  الراحة أم ال وهل أأرقب

 إلى إمام جأشه رابط؟  ذوي ودي أما اشتقتم أيا

 أنا في ظني إذاً غالط؟ أم  عهودي عندكم غضة وهل

 لكم يا سادتي غابط إني  ما عشتم واسط ليهنكم

  : وأنشد له

 ذلك والنثير منظوم  والبرم الكثير الجيش

 المكفر والعبير مع  خان عود الهند والشود

 به تلك النحور عرفت  ماء الورد قد ورشاش

 عد جسها بم وزير  ومثالث العيدان يس

    

  فق بينها الطبل القصير  وتخافق النايات يخ

 يحثه القدح الكبير ير  والشرب بالقدح الصغ

 والحداة بها تسير غر  لدي من األبا أحظى

 واهللا الغفور دنياه  فيللعبد أ يلتذ 

  : ومن شعره أيضاً

  وعلت أخامصهم فروع شمام  يا بن الذين ترفعوا في مجدهم

 أدعيه ال بفتح الالم يما  عالم ملك بكسر الالم ف أنا
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أنشدين عفيف الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب الفضل أمحد بن عبد الوهاب بن الزاكي بن أيب الفوارس، 
أنشدين فتيان بن علي بن فتيان األسدي النحوي يف : املعروف باب الصيفي الدمشقي قالالسلمي احلراين 

  : ملك النحاة، وكانت قد عضت يد ملك النحاة سنور فربطها مبنديل عظيم

 أتيت بغير الصواب :وقلت  على قط ملك النحاة عتبت

  وبث العلوم وضرب الرقاب  يداً خلقت للدى عضضت

 القطاط أعادي الكالب؟ ألي  عني وقال اتئد فأعرض

فبلغته األبيات فغضب منها، إال أنه مل يدر من قائلها؟ مث بلغه أنين قلتها وبلغين ذلك فانقطعت عنه : قال
  : حياء مدة، فكتبت إليه شعراً أعتذر إليه، فكتب إيل

 العال والعالء وتسنمتما  خليلي نلتما النعماء يا

 واستمطرا به األنواء رو  ألمما بالشاغور والمسجد المعم

 يوم تحية وثناء كل  صاحبي الذي كان فيه وامنحا

 به مادحاً وكان هجاء ت  ثم قوال له اعتبرنا الذي فه

 الجاهلون عنك افتراء قاله  فيه اعتذارك عما وقبلنا

م بعد موته رأيت أبا نزار يف النو: وقال فتيان ابن املعلم الدمشقي. الشاغور حملة بدمشق بالباب الصغري
  : أنشدته قصيدة ما يف اجلنة مثلها، فتعلق حبفظي منها أبيات وهي: ما فعل اهللا بك؟ فقال: فقلت له

  فليس في الحق ويك من قبل  هذه أقصري عن العذل يا

 بما جنته يداي من زلل  رب ها قد أتيت معترفاً يا

 يد من محاسن العمل صفر  كف بكل مأثمة مآلن

 يا رب في القيامة لي وأنت   مسعرةفكيف أخشى ناراً

  .فواهللا منذ فرغت من إنشادها ما مسعت حسيس األرض: قال

  الحسن بن عبد اهللا،األصبهاني

املعروف بلغدة ولكذة، أيضاً األصبهاين أبو علي، قدم بغداد، وكان جيد املعرفة بفنو األدب، حسن القيام 
حو واللغة، وكان يف طبقة أيب حنيفة الديوري، مشياخهما بالقياس، موفقاً يف كالمه، وكان إماماً يف الن

وقدم على اب رستم : سواء، وكان بينهما مناقضات قال محزة بن حسن األصبهاين يف كتاب أصبهان
إبراهيم بن غيث البغدادي وكان أصبهانياً، فخرج يف صغره إىل العراق، فربع يف علم : الدميريي من سامراً
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وروى عن أيب عبيدة، وأيب زيد، وقدم اخلصيب بن . بد اهللا بن يعقوب الفقيهالنحو واللغة، وهو جد ع
أسلم الباهلي صاحب األصمعي وروى عن أيب إسحاق إبراهيم بن غيث، وأيب عمر اخلرقي، وهو أول 

من قدم أصبهان من أهل األدب واللغة، وعن الباهلي صاحب األصمعي، وعن الكرماين صاحب 
وكان أبو علي حيضر جملس أيب إسحاق ويكتب عنه، مث خالفه . ة علم اللغةأخذ أبو علي لغد: األخفش

  .وقعد عنه، وجعل ينقض عليه ما ميليه

منهم أبو علي :  مجاعة- وصار فيها رئيساً يؤخذ عنه -وقد تقدم من أهل اللغة يف أصبهان، : قال محزة
ب أيب زيد، وأيب عبيدة، حفظ يف صغره كت. لغدة، وكان رأساً يف اللغة والعلم والشعر والنحو

واألصمعي، مث تتبع ما فيها، فامتحن ا األعراب الوافدين أصبهان، وكانوا يفدون على حممد بن حيىي بن 
أبان، فيضربون خيمهم بفاء داره، يف باغ سلم بن عود، ويقصدهم أبو علي كل يوم، فيلقي عليهم 

. هم يف الكتاب الذي مساه كتاب النوادرمسائل شكوكه من كتب اللغة، وثبت تلك األوصاف عن ألفاظ

وكتاب النوادر هذا كتاب كبري، يقوم بإزاء كل ما خرج : قال. مث مل يك له يف آخر أيامه ظري بالعراق
كتاب الصفات، كتاب خلق اإلنسان، : إىل الناس من كتب أيب زيد يف النوادر، وله من الكتب الصغار

ر الكتب، وله ردود على علماء اللغة، وعلى رواة الشعر كتاب خلق الفرس، وكتب أخر كثرية من صغا
     - رمحه اهللا -والشعراء، قد مجعناها حنن يف كتاب وأنفذناه إىل أيب إسحاق الزجاج 

كتاب الرد على الشعراء قضه عليه أبو حنيفة الدينوري، : وله من التصانيف: قال حممد بن إسحاق الندمي
يد يف غريب احلديث، كتاب علل النحو، كتاب خمتصر يف النحو، كتاب الطق، كتاب الرد لعى أيب عب

كتاب اهلشاشة والبشاشة، كتاب التسمية، كتاب شرح معاي الباهلي، كتاب نقض علل النحو، كتاب 
  .الرد على ابن قتيبة يف غريب احلديث

  : وأفرد محزة األصبهاين يف كتاب أصبهان أشعاراً للغدة منها

 لكل أمر منكر والمنكرون  لهمالرجال المقتدى بفعا ذهب

 ليستر معور عن معور بعضاً  في خلف يزين بعضهم وبقيت

 وأبعدها إذا لم تقدر قدر  ما أقرب األشياء حي يسوقها

  فانهض بجد في الحوادث أو ذر  أنهض بالفتى من كده الجد

 وعليك باألمر الذي لم يعسر  تعسرت األمور فأرجها وإذا

  : ومن شعره أيضاً

  ر وأين الشريك في المر أيا؟؟  إخواك المشارك في المر خير
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 وإن غبت كان أذناً وعينا وم  إن شهدت سرك في الق الذي

 ر جاله الجالء فازداد زينا  تبر العقيا إن مسه اال مثل

 ك وإن يحضر يكن ذاك شيئاً  السوء إن يغب عك يسبع وأخو

 ا ومينايعيب الخليل إفك أن  غير ناصح ومناه جيبه

 صرماً له كنقدك دينا إن  وال تلهف عليه فاصرمنه

  : ومن شعره أيضاً

  وكنت كما هويت فرصت وخزا  لك الصفاء بكل جهدي بذلت

 مودتي بيديك حزا وحبل  بمدية فحززت أنفي جرحت

 فيه لمطلبه مهزا وال  فلم تترك إلى صحل مجازاً

 كان عجزاأن رأيك  وتعلم  نادماً في العيش مني ستمكث

 أنني لك كنت كنزا وتعلم  إذا جربت غيري وتذكرني

  الحسن بن عبد اهللا المرزباني السيرافي

أبو سعيد النحوي القاضي، وسرياف بليد على ساحل البحر من أرض فارس، رأيته أنا وبه أثر عمارة 
بعض األرباع ببغداد، قدمية، وجامع حسن، إال أنه اآلن الغالب عليه اخلراب، وقد كان ويل القضاء على 

 يوم االثنني ثاين رجب، سنة مثان وستني وثالمثائة، يف خالفة الطائع ودفن يف مقابر - رمحه اهللا -ومات 
وكان أبوه جموسياً امسه زاد، فسماه أبو سعيد عبد اهللا، وكان أبو سعيد يدرس ببغداد القرآن . اخليزران

وكان قد قرأ على أيب بكر بن جماهد . والفقه والفرائضوالقراءات، وعلوم القرآن، والنحو، واللغة، 
القرآن، وعلى أيب بكر بن دريد اللغة، ودرسا مجيعاً عليه النحو، وقرأ على أيب بكر بن السراج، وأيب بكر 

  .املربمان النحو، وقرأ أحدمها عليه القرآن، ودرس اآلخر عليه احلساب

، مل يأخذ على احلكم أجراً، إمنا كان يأكل من كتب  زاهداً ورعاً- رمحه اهللا -وكان : قال اخلطيب
ميينه، فكان ال خيرج إىل جملس احلكم وال إىل جملس التدريس، حىت ينسخ عشر ورقات يأخذ أجرا 

  .شرح كتاب سيبويه: وصنف كتباً منها. عشرة دراهم، تكون بدق رمئونته، مث خيرج إىل جملسه

 علي الفارسي يكثرون الطلب لكتاب شرح سيبويه رأيت أصحاب أيب: قال أبو حيان التوحيدي
: إنكم ال تزالون تقعون فيه، وتزرون على مؤلف، فما لكم وله؟ قالوا: فقلت هلم. وجيتهدون يف حتصيله

  .نريد أن نرد عليه، ونعرفه خطأه فيه
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 أنقل فحصلوه واستفادوا منه، ومل يرد عليه أحد منهم أو كما قال أبو حيان، فإين مل: قال أبو حيان
ألفاظ اخلرب لعدم األصل الذي قرأته منه، وكان أبو علي وأصحابه كثريي احلسد أليب سعيد، وكانوا 

أن أبا سعيد قرأ على اب السراج مخسني ورقة من : يفضلو عليه الرماين، فحكى ابن جين عن أيب علي
جيب على اإلنسان : فقال يل. فلقيته بعد ذلك فعاتبته على انقطاعه: أول الكتاب مث انقطع، قال أبو علي

وهو علم الوقت من اللغة والشعر، والسماع من الشيوخ، فكان يلزم ابن دريد ومن . أن يقدم ما هو أهم
  .جرى جمراه من أهل السماع

  : وقال أبو الفرج علي بن احلسني األصفهاين صاحب كتاب األغاين يهجو أبا سعيد السريايف

  علمك البكي بكافوال ر  لست صدراً وال قرأت على صد

 يجيء من سيراف وعروض  اهللا كل شعر ونحو لعن

    : وذكره حممد بن إسحاق الندمي فقال

ولد أبو سعيد بسرياف، وفيها ابتدأ بطلب العلم، وخرج عنها قبل العشرين، ومضى إىل : قال يل أبو أمحد
وا قرأ فيما أحسب : قال املؤلف. عمان فتفقه ا، مث عاد إىل سرياف، ومضى إىل العسكر فأقام ا مدة

كان فقيهاً على مذهب العراقيني، وورد إىل بغداد، فخلف أبا حممد بن معروف قاضي : قال. على املربمان
ومولده قبل التسعني . القضاة على قضاء اجلانب الشرقي، وكان أستاذه يف النحو، مث استخلفه على اجلانيب

ويه، ألفات القطع والوصل، كتاب أخبار النحويني البصريني، كتاب شرح سيب: وله من الكتب. ومائتني
وضع : كتاب شرح مقصورة ابن دريد، كتاب اإلقناع يف النحو مل يتم، فتممه ابنه يوسف، وكان يقول

أيب النحو يف املزابل باإلقناع، يريد أه سهله حىت ال حيتاج إىل مفسر، كتاب شواهد كتاب سيبويه، كتاب 
  .كتاب صنعة الشعر والبالغة، كتاب املدخل إىل كتاب سيبويه، كتاب جزيرة العربالوقف واالبتداء، 

قرأت خبط أيب حيان التوحيدي يف كتابه الذي ألفه يف تقريظ عمرو بن حبر، وقد ذكر مجاعة من األئمة، 
ومنهم أبو سعيد السريايف شيخ الشيوخ، وإمام األئمة معرفة : كانوا يقدمون اجلاحظ ويفضلونه فقال

بالنحو والفقه، واللغة والشعر، والعروض والقوايف، والقرآن والفرائض، واحلديث والكالم، واحلساب 
أفىت يف جامع الرصافة مخسني سنة على مذهب أيب حنيفة، فما وجد له خطأ، وال عثر منه على . واهلندسة

 فما جاراه فيه أحد، وقضى ببغداد، وشرح كتاب سيبويه يف ثالثة آالف ورقة خبطه يف السليماين،. زلة
  .صام أربعني سنة، وأكثر الدهل كله. هذا مع الثقة والديانة، واألمانة والرواية. وال سبقه إىل متامه إنسان

فارقت بلدي يف أقصى الغرب طلباً للعلم، وابتغاء مشاهدة العلماء، فكنت إىل أن : قال لنا األندلسي
 سيبويه نادماً سادماً يف اغترايب عن أهلي ووطين، من دخلت بغداد وتلقيت أبا سعيد، وقرأت عليه كتاب
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غري جدوى يف علم أو حظ من الدنيا، فلما سعدت برؤية هذا، علمت أن سعيي قرن بسعدي، وغربيت 
قرأت خبط أيب علي احملسن بن . اتصلت ببغييت، وأن عنائي مل يذهب هدراً، وأن رجائي مل ينقطع يأساً

: ا على أيب سعيد احلسن بن عبد اهللا يف كتاب ما يلحن فيه العامة أليب حامتقرأن: إبراهيم بن هالل الصابئ

. مشع بكسر الشني: فسألناه عما حيكى عن أيب بكر بن دريد أنه قال. هو الشمع مفتوح الشني وامليم

  .نعم هو عنه خبطي يف كتاب اجلمهرة: فهو صحيح عن ابن دريد؟ فقال: قلنا له. ال يعاج عليه: فقال

وكان أبو الفتح بن النحوي، وأبو احلس الدريدي سأالين عن ذلك، فاستعفيت من اإلجابة، لئال : قال
  .أنسب إىل ايب بكر حرفاً أمجع الناس على خالفه

وحضرت جملس شيخ الدهر، وقريع العصر، العدمي : وقال أبو حيان يف كتاب حماضرات العلماء قثال
 وقد أقبل على احلسني بن مردويه الفارسي، يشرح له ترمجة املثل، املفقود الشكل، أيب سعيد السريايف،

علق عليه، واصرف مهتك إليه، فإنك ال تدركه إال بتعب : فقال له. املدخل إىل كتاب سيبويه من تصنيفه
، أنا مؤثر لذلك، ولك اختالل - أيد اهللا القاضي -: فقال. احلواس، وال تتصوره إال باالعتزال عن الناس

: عليك ديون؟ قال: قال. ألك عيال؟ قال ال: فقال له. حلال حيول بيين وبني ما أريدهاألمر وقصور ا

فأنت ريح القلب، حسن احلال، ناعم البال، اشتغل بالدرس واملذاكرة، والسؤال : قال. دريهمات
  : وأنشده. واملناظرة، وامحد اهللا تعاىل على خفة احلاذ، وحسن احلال

 له طرق يسعى به الوالئد  لم يكن للمرء مال ولم يكن إذا

 بلغة حتى تجيء الموائد له  له خبز وملح ففيهما وكان

 طعام بين جنبيك واحد فكل  وهل هي إال جوعة إن سددتها

وكان يقرأ على أيب سعيد السريايف الكامل للمربد، فجاءه أبو أمحد بن مردك وكان هذا من ساوة، : قال
ايها الشيخ : فقال.  ومرتلة من أيب سعيد يوجب حقه ويرعاه لهواستوطن بغداد وولد ا، وكان له قرب

: عندي ابنة بلغت حد التزويج، ومجاعة من الغرباء والبغداديني خيطبوا، فما ترى ومم أزوجها؟ فقال

فمن خياف اهللا تعاىل، وأكثرهم تقية وخشية منه، فإن من خياف اهللا إن أحبها بالغ يف إكرامها، وإن مل 
  .ال تنسبوا هذا إيل، إمنا هذا قول احلسن: من ظلمها، فاستحسنا ذلك وأثبتناه مث قالحيبها حترج 

    

علمين ما يقربين إىل اهللا تعاىل وإىل الناس، : أن رجالً وقف على احلسن فقال: وشبيه هذه احلكاية: قال
وتأخر بعض أصحابه : وقال. وأما ما يقربك إىل الناس فترك مسألتهم. أما ما يقربك إىل اهللا فمسألته: قال
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عن جملسه يف يوم السبت، وكان يرعى حق أبيه فيه، ألنه كان وجيهاً شريفاً، فلما كان يوم األحد قال 
  : ما الذي أخرك؟ فأشار إىل شرب الدواء، وألجله تأخر عن الس، فأنشدنا: له

 إن أردت بال افتراء لصيد  اليوم يوم السبت حقاً لنعم

 اهللا في خلق السماء تبدى  ن فيهاألحد البناء فإ وفي

 األوب فيه بالنماء يكون  اإلثنين إن سافرت حقاً وفي

 ساعاته درك الشفاء ففي  ترم الحجامة فالثالثا وإن

 اليوم يوم األربعاء فنعم  شرب امرء يوماً دواء وإن

 اهللا آذن بالقضاء ففيه  وفي يوم الخميس قضاء حاج

 الرجال مع النساء لذاتو  الجمعة التزويج فيه ويوم

أيها الشيخ، إنك إمام : وملا قبل ابن معروف شهادته، عاتبه على ذلك بعض املختصني به وقال: قال
الوقت وعني الزمان، واملنظور إليه والصدر، وإذا حضرت حمفالً كنت البدر، قد اشتهر ذكرك يف األقطار 

ة بفضلك، فما الذي محلك على االنقياد الب والبالد، وانتشر علمك يف كل حمفل وناد، واأللسنة مقر
معروف واختالفك إىل جملسه، وصرت تابعاً بعد أن كنت متبوعاً، ومؤمتراً بعد أن كنت آمراً، وضعت 

من قدرك، وضيعت كثرياً من حرمتك، وأنزلت نفسك مرتلة غريك، وما فكرت يف عاقبة أمرك، وال 
لقاضي سبب اكتساب ذكر مجيل، وصيت حسن، اعلموا أن هذا ا: فقال. شاورت أحداً من صحبك

وبلغين أنه يستضيء برأيه، ويعده من . ومباهاة ومنافسة ألقرانه وإخوانه، ومع ذلك له من السلطان مرتلة
مجلة ثقاته وأوليائه، وعرض يب، وصرح يف األمر مرة بعد أخرى، وثانية عقب أوىل، فلم أجب إليه، ومل 

وإذا اتفق أمران، . الف اعتمادي مبا أستضر به وينتفع به غرييأسلس قيادي له، فخفت مع كثرة اخل
فلما . وقد كان اآلن ما كان، والكالم فيه ضرب من اهلذيان. فاتباع ما هو أسلم جانباً وأقل غائلة أوىل

كان بعد هذا بأيام، ورد عليه من آمد صاحب أليب العباس بن ماهان بكتاب يهنئه فيه مبا تلبس به من 
وكان أبو العباس هذا . وكان الكتاب يشتمل على كلمات وجيزة، وألفاظ حسنة، ومعان منتقاةالعدالة، 

من أصحاب أيب سعيد، ومم الزمه سنني عدة، وعلق عنه على ما ذكره الشاشي، زهاء عشرة آالف ورقة 
صر تام وكانت له أيضاً بضاعة قوية يف علم اهليئة، وب. من شرحه لكتاب سيبويه وغريه، درساً ومذاكرة

مبذهب الكوفيني يف النحو، حىت ما كان يطاق وكان من أصدر الكتاب على يده رجالً كردياً، عليه جبة 
وكان . ثقيلة فوقها صناعة عظيمة، قد أضرت به مشس اهلواجر، ومقاساة السفر، وقطع املهامه واملفاوز

 واالحتجاج عمن نصبه ورفعه، ."مثل ما أنكم تنطقون": الشيخ يبني لبعض أصحابه الفرق يف قوله تعاىل



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  574  

يا شيخ، يف أي شيء أنت؟ ويف : والكردي ما يفهم منه القليل وال الكثري، مث التفت إىل أيب سعيد وقال
ففسره يل لعلي : قال. أتكلم يف شيء ال يعرفه كل أحد، وال يتصوره كثري من الناس: ماذا تتكلم؟ فقال

عليك : فقال له. ، ومن اقتبس منك علماً لزمك اجلوابأنت عامل: قال. ال يكو ذلك أبداً: قال. أفهمه
فأخذ . مبجلس جيري فيه حديث الفرض والنفل والسنن وظواهر أمر الشريعة لتستفيد منه، وتنتفع به

وجعل . وسكت عنه أبو سعيد، وصمت هو أيضاً. الكردي يف املطاولة، وإيراد اهلذيان وما ال حمصول له
. وضح ويتكلم، وينثر الدر وال يهدأ وال يفتر لسانه، وال جيف ريقهأبو سعيد على عادته، يبني وي

  .والكردي مالزمه، وكأنه كاملتربم به، واملستثقل جللوسه، ومالزمته إياه إىل أن قام ومضى

ما ظننت أن ثقيالً متكن من أحد متكن هذا منا اليوم، وإن أمل ثقله خلص إىل الروح : مث قال أبو سعيد
ضرب : رمبا ضربين أيضاً، مث مهمت بالقيام فقلت: يل، لقد مهمت تارة بضربه فقلتوالبدن كما خلص إ

نوع من اجلنون، مث بقيت أدعو سراً، وأرغب إىل اهللا تعاىل يف صرفه، : من اخلرق، مث كدت أصيح فقلت
. ولساينفتفضل اهللا الكرمي علي بذلك، ومع هذه احلالة، مل تزل أبيات حممد بن املرزبان تتردد بني هلايت 

    : وما األبيات؟ فقال: فقلنا له

 األيام في الثل وقريع  شقيق الرصاص والجبل يا

 نفسي وأشرفت بي على أجلي  حياتي فقد هجمت على أرح

 تحيي األموات في المثل وكنت  لو كنت والداً حدباً واهللا

 وعند الشتاء بالعسل قيظ  وتمزج الثلج في العساس لدى ال

 أال أراك في الرحل واخترت  ند آخرهعن ذاك ع رحلت

 يبق شيء فخذ إذاً سملي لم  طريفي وتالدي فإذا فخذ

 خلف قاف يا شر مرتحل من  إلى الظلمة التي ذكرت وارحل

وكان قد ظهر بالعراق رجل من اجلراد، فأضرت بالزروع واألمثار، وغلت األشعار، وأثر يف أحوال : قال
لسريايف، وكل منا شكا حاله، وذكر خلته، وكان فينا رجل مزارع، فحضرنا جملس أيب سعيد ا. االس

ذكر أنه زرع بنواحي النهروان أربعة آالف جريب ملكاً وضماناً وإجارة رجاء الفائدة، وقد أتى عليها 
  .اجلراد، وهلك ذلك الرجل ألجله

رادة سقطت بني يدي بلغنا أن ج. ال يهولنك أمرها، فإا جند من جنود اهللا مأمور: مث قال أبو سعيد
مكتوب : أتعلمو ما هو مكتوب عليها؟ قالوا ال، قال: عبد اهللا بن عباس، فأخذها ونشر جناحها وقال

ومن أحسن ما : وأورد يف ذكر اجلراد ما حري الناظري، مث قال. أنا مغلي األسعار، مع تدفق األار: عليها
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بحانه وتعاىل خلق خلقاً ومساها جراداً، إن اهللا س: وصف به اجلراد، قول بعض اخلطباء حيث يقول
وألبسها أجالداً، وجندها أجناداً، وأدجمها إدماجاً، وكساها من الوشي ديباجاً، وجعل هلا ذرية وأزواجاً، 

إذا أقبلت خلتها سحاباً أو عجاجاً، وإذا أدبرت حسبتها قوافل وحجاجاً، مزخرفة املقادمي، مزبرجة 
ة األخفاف، منمنمة احلواشي، منمقة الغواشي، ذات أردية مزعفرة، املآخري، مزقة األطراف، منقطع

معتدلة قامتها، مؤتلفة خلقتها، خمتلفة حليتها، موصولة املفاصل، . وأكسية معصفرة، وأخفية خمططة
مدرجة احلواصل، تسعى وحتتال، ومتيس وختتال، وتطوف وجتتال، فتبارك خالقها، وتعاىل رازقها، من غري 

ووشج أعراقها، وأجلم . ا، رمحة منه عليها، أوسعها رزقاً، وأتقنها خلقاً، وفتق منها رتقاًحاجة منه إليه
أعناقها، وطوقها أطواقها، وقسم معايشها وأرزاقها، تنظر شزراً من ورائها، وترقب النازل من مسائها، 

ري، فسبحان سالحها عتيد، وبأسها شديد، ومضرا تعديد تدب على ست وتط. وحترس الدائر من حوهلا
من خلقها خلقاً عجيباً، وجعل هلا من كل مثر وشجر نصيباً، وجعل هلا إدباراً وإقباالً، وطلباً واحتياالً، 
حىت دبت ودرجت، وخرجت ودخلت، ونزلت وعرجت، مع املنظر األنيق، والعصب الدقيق، والبدن 

  ."هذا خلق اهللا، فأروين ماذا خلق الذين من دونه"الرقيق 

اذا تقولون يف طري؟ إذا طار بسط، وإذا دنا من األرض لطع، رجاله كاملنشار، وعيناه وم: مث قال
جيدها كجيد : وأحسن منه: مث قال. عينه يف جنبه، ورجله أطول من قامته، أال وهي اجلرادة. كالزجاج

 البقر، ورأسها كرأس الفرس، وقرا كقرن الوعل، ورجلها كرجل احلمل، وبطنها كبطن احلية، تطري

أا طعام طاهر حياً وميتاً، ونقل : وأحس ما فيها! بأربعة أجنحة، وتأكل بلساا، فتبارك اهللا ما أحسنها
إا إذا حلت : ما معىن قولك جتدب أقواماً وختصب آخرين؟ قال: فقلنا له. جتدب أقواماً وختصب آخرين

وى الزرع واألشجار فهي البوادي والفيايف ومواضع الرمال، فهي خصب هلم ومرية، وإذا حلت مبأ
  .جتدب، ألا تأيت على الشوك والشجر، والرطب واليابس، فال تبقي وال تذر

. خادم امللك ال يتقدم يف رضاه خطوة، إال استفاد ا قدمة وحظوة: وقال أيضاً يف تضاعيف كالمه: قال

هابه منه، فإنه إذا رأى وما رأيت أحداً من املشايخ كان أذكر حلال الشباب، وأكثر تأسفاً على ذ: قال
. أحداً من أقرانه قد عاجله الشيب تسلى به، ومل يزل يسأله عن حاله، كانت يف أيام الشباب وزمن الصبا

. وإذا ذكر بني يديه ما يتعلق بالشيب والشباب، بكى وجداً وحن، وشكا وأن، وتذكر عهد الشباب

  : وأنشد يوماً. كي عليهاوكان كثرياً ما ينشد مقطعات حممود الوراق يف الشيب ويب

 بالبشاشة والشباب وولى  يكن المشيب طرا علينا فإن

  يكون على أهون من خضاب  ال أعاقبه بشيء فإني
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 العذاب من العذاب فينتقم  بأن ذاك وذا عذاب رأيت

    : وأنشدنا حملمود الوراق يف الشيب وعيناه تدمعان: قال

 ا لم نبغ داراً بدارهضيقه على  ولو أن دار الشيب قرت بصاحب

 عنه بقرب مزاره يخبرنا  هذا الشيب للموت رائد ولكن

وكان أبو سعيد يفيت على مذهب أيب حنيفة وينصره، فجرى حديث حتليل اتلنبيذ عنده، : قال أبو حيان
ما ترى أنت يف شرب . أيها الشيخ، دعنا من حديث أيب حنيفة وقول الشافعي: فقال له بعض اخلراسانيني

أما املذهب فمعروف ال عدول عنه، وأما الذي يقتضيه : نبيذ والقدر الذي ال يسكر ويسكر؟ فقالال
  .الرأي وجيبه العقل، ويلزم من حيث االحتياط، واألخذ باألحسن واألوىل، فتركه والعدول عنه

ىل، وسنة رسوله العم أنه لو كان املسكر حالالً يف كتاب اهللا تعا: فقال. - عافاك اهللا -بني لنا : فقال له
فإن شاربه حممول . صلى اهللا عليه وسلم، لكان جيب على العاقل رفضه وتركه، حبجة العقل واالستحسان

على كل معصية، مدفوع إىل كل بلية، مذموم عند كل ذي عقل ومروءة، حييله عن مراتب العقالء 
لعقل، والكبد والذهن، ويولد والفضالء واألدباء، وجيعله من مجلة السفهاء، ومع ذلك فيضر بالدماغ وا

القروح يف اجلوف، ويسلب شاربه ثوب الصالح واملروءة واملهابة، حىت يصري مبرتلة املخبط املخريق 
واملئبئج، يقول بغري فهم، ويأمر بغري علم، ويضحك من غري عجب، ويبكي من غري سبب، وخيضع 

ن يستوجب الصلة، ويبذر يف املوضع لعدوه، ويصول على وليه، ويعطي من ال يستحق العطية، ومينع م
الذي حيتاج فيه أن ميسك، وميسك يف املوضع الذي حيتاج فيه أن يبذر، يصري حامده ذاماً، وأفعاله مالماً، 
عبده ال يوقره، وأهله ال تقربه، وولده يهرب منه، وأخوه يفزع عنه، يتمرغ يف قيئه، ويتقلب يف سلحه، 

 وشتم نسيبه، وطلق امرأته وكسر آلة البيت، ولفظ باخلىن، وقال كل ويبول يف ثيابه، ورمبا قتل قريبه،
غليظة وفحش، يدعو عليه جاره، ويزرى به أصحابه، عند اهللا ملوم، وعند االس مذموم، ورمبا يستويل 

عليه يف حال سكره خمايل اهلموم، فيبكي دماً، ويشق جيبه حزناً، وينسى القريب، ويتذكر البعيد، 
ومع ذلك فبعيد من اهللا، قريب من الشيطان، قد .  منه، والنسوان يفتعلن النوادر عليهوالصبيان يضحكون

خالف الرمحن يف طاعة الشيطان، ومتكن من ناصيته، وزي يف عينه إتيان الكبائر، وركوب الفواحش، 
واستحالل احلرام، وإضاعة الصالة، واحلنث يف األميان، سوى ما حل به عند اإلفاقة من الندامة، 

  .يستوجب من عذاب اهللا يوم القيامةو

واهللا إن قولك ووصفك له أعلق بالقلب من كل واضح وبرهان الئح، وحجة وأثر، وقول : فقال الرجل
لوال ذهاب الوقت ال عوض له، الستدللت لكل خصلة ذكرا، ولفظة أوردا بآية من : فقال له. وخرب
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إن األلفاظ مشتقة من ذاك : عليه وسلم، حىت قلتكتاب اهللا، أو خرب مأثور عن رسول اهللا صلى اهللا 
وأليب حنيفة مسائل ال أرتضيها له، . مستنبطة منه، ولك األمر يف هذا أظهر وأشهر من أن يبني ويوضح

وقد خالفه فيها أعيان أصحابه، والناقلة ملذهبه، ولكن لكل أريب هفوة، ولكل جواد كبوة، والكالم إذا 
 قال - واهللا املعني على أمر الدنيا والدين -ول إذا تتابع ال يعرى من التناقض، كثر ال خيلو من اخلطإ، والق

دخلت مسجداً بباب الشام يوماً أنظر أبا املنصور العمري فرأيت عربياً قد : قال أبو سعيد: أبو حيان
  : استلقى وخمالته حتت رأسه، وهو يترمن ذه األبيات حبلق أطيب ما يكون، وصوت أندى ما يسمع

 ونار الحب تحرق من بعيد  الحب تهطل بالصدود سماء

 على قلب عميد فتغرسه  الحب تأتي بالمنايا وعين

 في الصدر قلب من حديد له  وأول من عشقت عشقت ظبياً

دخلت علي وشغلتين عما كنت عليه، خلوت بنفسي يف هذا املسجد : فقال يل. أعد األبيات: فقلت له
قال أبو . فحفظت األبيات من قوله، وانصرفت وتركته. تاد، فأفسدا عليأمتىن أماين دوا خرط الق

  : وأنشدنا أبو سعيد السريايف: حيان

 أن الحق للشيب واجب فأيقنت  في شيب الفتى وشبابه فكرت

  وشيبي إلى حين الممات مصاحب  يصاحبن شرخ الشباب فيقضي

 ونثراً، وما ورد يف الشيب والشباب، من شيخنا ما رأيت أحداً كان أحفظ جلوامع الزهد نظماً: مث قال
وذاك أنه كان ديناً، ورعاً تقياً، زاهداً عابداً خاشعاً، له دأب بالنهار من القراءة واخلشوع، . أيب سعيد

  .وقال يل أبو إسحاق املدائين: قال. وورد بالليل من القيام واخلضوع، صام أربعني سنة الدهر كله

    

وال شيئاً قط فيه ذكر املوت والقرب، والبعث والنشور، واحلساب واجلنة والنار، ما قرأت عليه خرباً 
والوعد والوعيد والعقاب، واازاة والثواب، واإلنذار، واإلعذار، وذم الدنيا وتقلبها بأهلها، وتغريها على 

 يف األكل أبنائها، إال وبكى منها، وجزع عندها، ورمبا نغص عليه يومه وليلته، وامتنع من عاداته
. وكان ينشدنا ويورد علينا من أمثاله، ما كنا نستعني به ونستفيد منه، وما جنعله حظ يومنا. والشرب

  : ورأيته يوماً ينشد ويبكي

 إلى تنغيص عيشته عمري وأفضى  الدهر من بعد استقامته ظهري حتى

  ومن ذا الذي يقى سليماً على الدهر؟  البلى في كل عضو ومفصل ودب
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كن كما قال اخلليل بن :  ووصى يوماً بعض أصحابه وكان يقرأ عليه شرح الفصيح البن درستويه:قال
  : وأنشدنا: قال. اجعل ما يف كتبك رأس مالك، وما يف صدرك للتفقه: أمحد

 حيناً وحينا ينتف يقرضه  حيلة للشيب ظل يحوطه وذي

  من الناس إال حيلة الشيب ألطف  لطفت للشيب حيلة عالم وما

شكا أبو الفتح القواس إليه طول عطلته، وكساد سوقه، ووقوف أمره، وذهاب ماله، ورقة : قال أبو حيان
حاله، وكثرة ديونه وعياله، وجتلف صبيانه، وسوء عشرة أهله معه، وقلة رضاهم به، ومطالبتهم له مبا ال 

ثق باهللا : فقال له. ايتهميقوم به، وأنه يقع ويقوم، ويدخل كل مدخل، حىت حيصل لنفسه وعياله بعض كف
خالقك، وكل أمرك إىل رازقك وأقلل من شنبك وأمجل يف طلبك، واعلم أنك مبرأى من اهللا ومسمع، قد 
تكفل برزقك، فيأتيك من حيث ال حتتسبه، وضمن لك ولعيالك قوم، فيدر عليك منم حيث ال ترتقبه، 

وأنشد . عن اهللا إىل خلقه يكون كل املئونةوعلى حسب الثقة باهللا يكون حسن املعونة، ومبقدار عدولك 
  : وذكر أنه لبعض احملدثني

 يأتي وإن أقللت من تعبك والرزق  طالب الرزق إن الرزق في طلبك يا

 وال تدري إلى عطبك فيسلماك  ال يملكنك ال حرص وال تعب

 من سبب يغنيك عن سببك للرزق  تخف أسباب هذا الرزق عنك فكم إن

 يكن زاد من لم تبل من أربك فال  ز العز ذا أربإن تكن في أع بل

 بزادك أو فاصبر على سغبك واقنع  تعرضن لزاد لست تملكه ال

 إذا عزيت إلى بخل على نشبك  تحمد أن تعزى إلى نشب ولست

 ألست ذا أدب فاعمل على أدبك؟  جاهل القوم غرته جهالته هب

  منك في كلبكأحسن حاالً والكلب  تكلب على عرض الكرام تعش ال

 وأنت نقي العرض من جربك إال  وال تعب عرض من في عرضه جرب

 إلى الرتبة العلياء من رتبك فانهض  الناس في الدنيا ذوو رتب وإنما

وكان خيتلف إىل جملس أيب سعيد علي ابن املستنري، وكان هذا اب بنت قطرب، وكان أبو : قال أبو حيان
من أصحابه، وكان يرجع إىل وطأة خلق وحسن عشرة، وحالوة كالم سعيد يعرف له تقدمه على كثري 

وفقر مدقع، وضر ظاهر وحالة سيئة، وأمر خمتل ومعيشة ضيقة، وكثرة عيال ومئونة مع نشاط القلب، 
  .وثبات النفس وطالقة الوجه، وكثرة املرح والطرب واالرتياح
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فقال له أبو . ل االنصراف من عندهوقرأ يوماً على أيب سعيد ديوان املرقش وأخذ خطه بذلك، وعج
أذهب ألصلح أمر العيال، وأمتحل وأحتال، فدعا له بالرزق والسعة واملعونة : أين عزمت؟ قال: سعيد

هذا الرجل مع ما فيه، ال : قلنا له. والكفاية، وهو مع ذلك ضاحك السن، قرير العني، فلما انصرف
وراءه حال : أيها الشيخ: فالتفت بعضهم فقال. فعهيعرف احلزن يف وجهه، وال يشتد مهه، ويقدر على د

ما أظن األمر على ذلك، لكن الرجل عاقل، والعاقل يعلو على مهه وحزنه، : خيفيها عنا، ويطويها منا؟ قال
. فيقهرمها بعقله وعلمه، واجلاهل يشتد مهه وحزنه، ويرى ذلك يف وجهه، وال يقدر على دفعه جلهله

  .فاستحسنا ذلك وأثبتناه

    

أين أبو سعيد من أيب علي؟ وأين علي بن عيسى منهما؟ وأين ابن : فقال يل الوزير: قال يف كتاب اإلمتاع
أبو : فكان من اجلواب. املارغي أيضاً من اجلماعة؟ وكذلك املرزباين وابن شاذا، وابن الوراق واب حيويه

من كل طريق، وألزم سعيد أمجع لشمل العلم، وأنظم ملذاهب العرب وأدخل يف كل باب، وأخرج 
للجادة الوسطى يف الدين واخللق، وأروى للحديث، وأقضى يف األحكام، وأفقه يف الفتوى، وأحضر بركة 

ولقد كتب إليه نوح بن نصر وكان من أدباء ملوك آل سامان، . على املختلفني، وأظهر أثراً يف املقتبسة
عن مسائل تزيد على أربعمائة مسألة الغالب عليها سنة أربعني وثالمثائة كتاباً خاطبه فيه باإلمام، وسأله 

وكان هذا الكتاب . وباقي ذلك أمثال مصنوعة على العرب شك فيها فسأله عنها. احلرا وما أشبه احلران
  .مقروناً بكتاب الوزير البلعمي خاطبه فيه بإمام املسلمني، ضمنه مسائل القرآن وأمثاالً للعرب مشكلة

مد ملك الديلم من أذربيجان كتاباً خاطبه فيه بشيخ اإلسالم، سأل عن مائة وكتب إليه املرزبان بن حم
  .وعشرين مسألة أكثرها يف القرآ، وباقي ذلك يف الروايات عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن الصحابة

ن وكتب إليه ابن حرتابة من مصر كتاباً خاطبه فيه بالشيخ اجلليل، وسأله فيه عن ثالمثائة كلمة من فنو
أنا مجعت : وقال يل الدارقطين سنة سبعني. احلديث املروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن السلف

  .ذلك البن حرتابة على طريق املعونة

سأل عن . وكتب إليه أبو جعفر ملك سجستان على يد شيخنا أيب سليمان كتاباً خاطبه فيه بالشيخ الفرد
العربية، وثالمثائة بيت من الشعر، هكذا حدثين به أبو سليمان، ومائة كلمة يف . سبعني مسألة يف القرآن

  .وأربعني مسألة يف األحكام، وثالثني مسألة يف األصول على طريق املتكلمني

يف كم تقع؟ قلت لعلها تقع يف األف : قال: وهذه املسائل واجلوابات عندك؟ قلت نعم: قال الوزير
ما أحوجنا إىل النظر إليها، واالستمتاع ا، واالستفادة : قال. ومخسمائة ورقة، أل أكثرها يف الظهور

منها، وأين الفراغ وأين السكو؟؟ وحنن يف كل يوم ندفع إىل طامة تنسى ما سلف، وتوعد بالداهية مث 
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فأشد تفرداً بالكتاب وأكثر إكباباً عليه، وأبعد من كل ما عداه : وأما أبو علي: قلت. صل حديثك: قال
فيني، وما جتاوز يف اللغة كتب أيب زيد وأطرافاً لغريه، وهو متقد بالغيظ على أيب سعيد مما هو علم الكو

وذلك . كيف مت له تفسري كتاب سيبويه من أوله إىل آخره؟ بغريبه وأمثاله، وشواهده وأبياته. وباحلسد له
ال البن درستويه، فضل اهللا يؤتيه من يشاء، ألن هذا شيء ما مت للمربد وال للزجاج، وال البن السراج و

  .مع سعة علمهم، وقبض بنام

. وأليب علي أطراف من الكالم يف مسائل أجاد فيها ومل يأتل، ولكنه قعد عن الكتاب على النظم املعروف

 يف توجهه إىل بغداد سنة مثان وستني، -أن أبا علي اشتري شرح أيب سعيد باألهواز : وحدثين أصحابنا
 بألفي درهم، وهذا حديث مشهور وإن كان أصحابه - والندامة املوقوفة عليه الحقاً باخلدمة املوسومة به

  .يأبون اإلقرار به، إال من يزعم أنه أراد النقض عليه وإظهار اخلطإ

ذلك، ألن أبا سعيد مات يف رجب سنة مثان . وقد كان امللك السعيد هم باجلمع بينهما فلم يقض له
وأبو سعيد يصوم . لع، وما هذي سجية أهل العلم وطريقة الدياننيوأبو علي يشرب وخيا. وستني وثالمثائة

الدهر كله، وال يصلي إال يف اجلماعة، ويفيت على مذهب أيب حنيفة، ويلي القضاء سنني، ويتأله ويتحرج، 
وغريه مبعزل عن هذا، ولوال اإلبقاء ألهل العلم لكان القلم جيري مبا هو خاف، وخيرب مبا هو جممجم 

 حبكم املروءة أوىل، واإلعراض عما يوجب الالئمة أحرى، وكان أبو سعيد حسن اخلط، ولكن األخذ
هذا حيتاج فيه إىل دربة وأنا عار : ولقد أراده الصيمري أبو جعفر على اإلنشاء والتحرير فاستعفى وقال

  .ومن العناء رياضة اهلرم. منها، وسياسة وأنا غريب فيها

    

كنت أخط بني يدي الصيمري أيب جعفر : ان يكتب النوبة للمهليب قالوحدثنا النصري أبو عبد اهللا وك
حممد بن أمحد بن حممد، فالتمسين يوماً أل أجيب ابن العميد أبا الفضل عن كتاب فلم جيدين، وكان أبو 

سعيد السريايف حبضرته، فظن أنه لفضل العلم أقوم باجلواب من غريه، فتقدم إليه أن يكتب وجييب، فأطال 
 نسخة كثر فيها الضرب واإلصالح، مث أخذ حيرر والصيمري يقرأ ما يكتبه، فوجده خملفاً جلاري يف عمل

  : ودخلت يف تلك احلال فتمثل الصيمري بقول الشاعر: قال. العادة لفظاً، مباياً ملأثوره ترتيباً

  ال تظلم القوس أعط القوس باريها  باري القوس برياً ليس يصلحه يا

خفف عنك أيها الشيخ، وادفع الكتاب إىل أيب عبد اهللا تلميذك ليجيب عنه، فخجل : مث قال أليب سعيد
  .فلما ابتدأت اجلواب من غري نسخة حتري مين أبو سعيد. من هذا القول

ليس مبستنكر ما كان مين، وال مبستكرب ما كان منه، إن مال الغين ال يصح : مث قال للصيمري أيها األستاذ
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فتبسم الصيمري .  مستخرج وجهبذ، والكتاب جهابذة الكالم، والعلماء مستخرجوهيف بيت املال إال بني
  .على كل حال ما أخليتنا من فائدة: وأعجبه ما مسع وقال

وكان أبو سعيد بعيد القرين، ألنه كان يقرأ عليه القرآن والتفسري، والفقه والفرائض، والشروط والنحو، 
ندسة والشعر، واحلديث واألخبار، وهو يف كل هذا، إما يف واللغة والعروض، والقوايف واحلساب، واهل

  .الغاية وإما يف الوسط

فعلي الرتب يف النحو واللغة، والكالم واملطق، وال عيب به إال أنه مل يسلك طريق : وأما علي بن عيسى
ين الثخني، واضع املنطق، بل أفرد له صناعة وأظهر براعة، وقد عمل يف القرآن كتاباً نفيساً، هذا مع الد

  .والعقل الرزين

فال يلحق ؤالء مع براعة اللفظ، وسعة احلفظ وقوة النفس، وغزارة النفث، وكثرة : وأما ابن املراغي
  .الرواية، ومن نظر له يف كتاب البهجة عرف ما أقول، واعتقد فوق ما وصفت

رواية ومجع، ليس هلم يف شيء فلهم : وأما املرزباين وابن شاذان، والقرميسيين وابن اخلالل، وابن حيويه
  .من ذلك نقط وال إعجام، وال إسراج وال إجلام

حدثن تاج الدين أبو اليمن زيد : وحدثين الشيخ اإلمام علم الدين القاسم بن أمحد األندلسي شيخنا قال
أول من أقوى يف : بلغين أن أبا سعيد دخل على ابن دريد وهو يقول: ابن احلسن الكدي شيخنا قال

  :  أبونا آدم عليه السالم يف قولهالشعر

  فوجه األرض مغبر قبيح  تغيرت البالد ومن عليها

 بشاشة الوجه المليح وقل  كل ذي طعم ولون تغير

بأن تنصب بشاشة : وكيف ذلك؟ قال: فقال. ميكن إنشاده على وجه ال يكون فيه إقواء: فقال أبو سعيد
  : ن قد حذف التنوين اللتقاء الساكنني كما حذف يف قولهعلى التمييز، وترفع الوجه املليح بقل، ويكو

  وال ذاكر اهللا إال قليالً  فألفيته غير مستعتب

جرى ليلة ذكر أيب سعيد السريايف يف جملس ابن عباد، وكان ابن عباد يتعصب له ويقدمه : وقال أبو حيان
  .سعيد حبر علم وطود حلمعلى أهل زمانه، ويزعم أنه حضر جملسه وأبان عن نفسه، وصادف من أيب 

إال أنه مل يعمل يف كتاب شرح سيبويه شيئاً، فنظر إليه ابن عباد متنمراً ومل يقل : فقال أبو موسى اخلشكي
مث إين توصلت ببعض أصحابه، حىت سأل عن حلمه عن أيب موسى مع ذبه عن . حرفاً، فعجبت من ذلك

 حىت عزب عي رأيي، ومل أجد يف احلال شيئاً واهللا لقد ملكي الغيظ عن ذلك اجلاهل: أيب سعيد فقال
يشفي غيظي وغليت منه، فصار ذلك سبباً لسكويت عنه، فشات احلال احللم وما كان ذلك حلماً، ولكن 
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فواهللا ما يدري ذلك الكلب وال أحد ممن خرج من قريته ورقة من . طلباً لنوع من االستخفاف الئق به
من أول الكتاب إىل آخره، مع كثرة فنونه، وخوايف أسراره؟ وهل سبق أحد إىل مثله . ذلك الكتاب

  .وكان أبو موسى هذا من طربستان، فعد هذا التعصب من مناقب ابن عباد، وحجب أبا موسى بعد ذلك

    

ما قرأته يف كتاب االنتصار املنيب عن فضائل املتنيب، أليب احلسني بن حممد بن أمحد : ومن عجيب ما مر يب
 راوية املتنيب، وكان قد رد فيه على بعض من زعم أن شعر املتنيب مسروق من أيب متام بن حممد املغريب

ورأيته قود استشهد : وله قصيدة عارض ا بعض قصائد املتننيب، وأخذ املغريب يرد عليه فقال. والبحتري
 أعطاه خطه بأن بأيب سعيد السريايف مؤدب األمري أيب إسحاق بن معز الدولة أيب احلس بن بويه، وذكر أنه

ومن جعل احلكم يف هذا إىل أيب سعيد؟ إمنا حيكم يف الشعر : قال. قصيدته خري من قصيدة أيب الطيب
ومبثل هذا جزت سنة العرب يف القدمي، كات تضرب للنابغة خيمة من أدم بسوق . الشعراء ال املؤدبة

ن أجاد، وخربه مع حسان وغريه عكاظ، وتأيت الشعراء من سائر اآلفاق فتعرض أشعارها عليه، فيحكم مل
وما عرف له من . ولو كان أعلم الناس بالنحو أشعرهم، لكان أبو علي الفسوي أشعر الناس. معروف

  .ظم بيت وال أبيات وال مسع ذلك منه

وأما إعطاء أيب سعيد خطه، فيوشك أن يكون من جنب ما حدثين به املعروف بابن اخلزاز الوراق ببغداد، 
أن أبا سعيد : طري، وأبو احلسني بن اخلراساين، ومها وراقان أيضاً من جلة أهل هذه الصنعةوأبو بكر القن

كتب يف .  حرصاً على النفع منه، ونظراً يف رق املعيشة- استكتبه بعض تالمذته -إذا أراد بيع كتاب 
  .آخره وإن مل ينظر يف حرف منه

وهذا ضد : قلت. يشترى بأكثر من مثن مثلهقد قرئ هذا الكتاب علي وصح، ل: قال احلسن بن عبد اهللا
ما وصفه به اخلطيب من متانة الدين، وتأبيه من أخذ رزق على القضاء، وقناعته مبا حيصل من نسخه 

  .هذه، واهللا أعلم مبا كان

 -مناظرة جرت بين متى بن يونس القنائي الفيلسوف وبين أبي سعيد السيرافي 
   -رحمة اهللا عليه 

ت للوزير مناظرة جرت يف جملس الوزير أيب الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات، بني ذكر: قال أبو حيان
اكتب هذه املناظرة على التمام، فإن شيئاً جيري يف : واختصرا فقال يل. أيب سعيد السريايف وأيب بشر مىت

عى فوائده، ذلك الس النبيه، وبني هذين الشخصني حبضرة أولئك األعالم، ينبغي أن يغتنم مساعه، وتو
حدثين أبو سعيد بلمع من هذه القصة، فأما علي ابن عيسى النحوي : فكتبت. وال يتهاون بشيء منه

ملا انعقد الس سنة عشرين وثالمثائة، قال الوزير ابن الفرات : الشيخ الصاحل، فإنه رواها مشروحة قال
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ابن رباح، وابن كعب، وأبو عمرو للجماعة وفيهم اخلالدي، وابن اإلخشيد، والكندي، وابن أيب بشر، و
قدامة بن جعفر، والزهري، وعلي بن عيسى ابن اجلراح، وأبو فراس، وابن رشيد، وابن عبد العزيز 

أريد أن ينتدب : اهلامشي، وابن حيىي العلوي، ورسول بن طنج من مصر، واملرزباين صاحب بين سامان
 سبيل إىل معرفة احلق من الباطل، والصدق من ال: منكم إنسان ملناظرة مىت يف حديث املنطق فإنه يقول

الكذب، واخلري من الشر، واحلجة من الشبهة، والشك من اليقني، إال مبا حويناه من املنطق، وملكناه من 
القيام عليه، واستفدناه من مواضعه على مراتبه وحدوده، واطلعنا عليه من جهة امسه على حقائقه، فأحجم 

واهللا إن فيكم ملن يفي بكالمه ومناظرته، وكسر ما يذهب إليه، وإين : الفراتالقوم وأطرقوا فقال ابن 
ألعدكم يف العلم حباراً، وللدي وأهله أنصاراً، وللحق وطالبه مناراً، فما هذا التغامز والتالمز اللذان جتلون 

صدور، غري العلم اعذر أيها الوزير، فإن العلم املصو يف ال: فرفع أبو سعيد السريايف رأسه وقال. عنهما؟
املعروض يف هذا الس على األمساع املصيغة، والعيون احملدقة، والعقول اجلامدة، واأللباب الناقدة، ألن 

هذا يستصحب اهليبة واهليبة مكسرة، وجيتلب احلياء، واحلياء مغلبة، وليس الرباز يف معركة غاصة، 
  .كالصراع يف بقعة خاصة

با سعيد، فاعتذارك عن غريك، يوجب عليك االنتصار لنفسك، واالنتصار أنت هلا يا أ: فقال ابن الفرات
خمالفة الوزير فيما يأمر به هجنة، واالحتجان عن : فقال أبو سعيد. لنفسك راجع على اجلماعة بفضلك

 ونعوذ باهللا من زلة القدم، وإياه نسأل حسن التوفيق واملعونة يف احلرب والسلم -رأيه إخالد إىل التقصري، 
حدثين عن املنطق ما تعىن به؟ فإنا إذا فهمنا مرادك فيه، كان كالمنا معك يف قبول :  مث واجه مىت فقال.-

أعين به أنه آلة من اآلالت، يعرف : قال مىت. صوابه، ورد خطئه على سنن مرضي، وعلى طريقة معروفة
الرجحان من النقصان، به صحيح الكالم من سقيمه، وفاسد املعىن من صاحله كامليزان، فإين أعرف به 

  .والشائل من اجلانح

    

هبك . أخطأت، ألن صحيح الكالم من سقيمه يعرف بالعقل إن كنا نبحث بالعقل: فقال أبو سعيد
عرفت الراجح من الناقص من طريق الوزن، من لك مبعرفة املوزون؟ أهو حديد أم ذهب، أم شبه أم 

جوهر املوزو وإىل معرفة قيمته، وسائر صفاته اليت يطول رصاص؟ وأراك بعد معرفة الوزن فقرياً إىل معرفة 
فعلى هذا مل ينفعك الوز الذي كان عليه اعتمادك، ويف حتقيقه كان اجتهادك إال نفعاً يسرياً من . عدها

فقد : حفظت شيئاً وضاعت منك أشياء وبعد: وجه واحد، وبقيت عليك وجوه، فأنت كما قال األول
 ما يف الدنيا يوزن، بل فيها ما يكال، وفيها ما يوزن، وما يذرع، وفيها ذهب عليك شيء ههنا، ليس كل

  .ما يسمح، وفيها ما حيزر
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وهذا، وإن كان هكذا يف األجسام املرئية، فإنه أيضاً على ذلك يف املعقوالت املقروءة، واألجسام ظالل 
هرة، ودع هذا إذا كان املنطق العقول، وهي حتكيها بالتبعيد والتقريب مع الشبه احملفوظ، واملماثلة الظا

وضعه رجل من يونان على لغة أهلها واصطالحهم عليها، وما يتعارفونه ا من رسومها وصفاا، من أين 
يلزم الترك، واهلند، والفرس، والعرب أن ينظروا فيه، ويتخذوه حكماً هلم وعليهم، وقاضياً بينهم، ما شهد 

منا لزم ذلك، ألن املنطق حبق عن األغراض املعقولة، واملعاين إ: له قبلوه، وما أنكره رفضوه؟ قال مىت
  .املدركة، وتصفح للخواطر الساحنة، والسوانح اهلاجسة، والناس يف املعقوالت سواء

  .أال ترى أن أربعة وأربعة مثانية عند مجيع األمم، وكذلك ما أشبهه

رجع مع شعبها املختلفة، وطرائقها لو كانت املطبوعات بالعقل، واملذكورات باللفظ ت: قال أبو سعيد
املتباينة إىل هذه املرتبة البينة، يف أربعة وأربعة أما مثانية، زال االختالف وحضر االتفاق، ولكن ليس 

  .األمر هكذا

ولقد موهت ذا املثال، ولكم عادة يف مثل هذا التمويه، ولكن ندع هذا أيضاً إذا كانت األغراض 
كة، ال يوصل إليها إال باللغة اجلامعة لألمساء واألفعال واحلروف، أفليس قد لزمت املعقولة واملعاين املدر

بلى، أنا أقلدك يف مثل : قال مىت. أخطأت، قل يف هذا املوضع بلى: قال. احلاجة إىل معرفة اللغة؟ قال نعم
  .هذا

ية، وأنت ال تعرف لغة فأنت إذاً لست تدعونا إىل علم املنطق، بل إىل تعلم اللغة اليونان: قال أبو سعيد
يونان، فكيف صرت تدعونا إىل لغة ال تفي ا، وقد عفت منذ زمان طويل وباد أهلها، وانقرض القوم 

الذين كانوا يتفاوضون ا، ويتفامهون أغراضهم بتصرفها، على أنك تنقل من السريانية، فما تقول يف 
:  مث من هذه إىل لغة أخرى عربية؟ قال مىتمعان متحولة بالنقل من لغة يونان إىل لغة أخرى سريانية،

  .يونان وإن بادت مع لغتها، فإ الترمجة قد حفظت األغراض وأدت املعاين، وأخلصت احلقائق

إذا سلمنا لك أن الترمجة صدقت وما كذبت، وقومت وما حرفت، ووزنت وما جزفت، : قال أبو سعيد
قدمت وال أخرت، وال أخلت مبعىن اخلاص وأا ما التاثت وال حافت، وال نقصت وال زادت، وال 

والعام، وال بأخص اخلاص، وال بأعم العام، وإن كان هذا ال يكون، وليس يف طبائع اللغات وال مقادير 
ال حجة إال عقول يونان، وال برهان إال ما وضعوه، وال حقيقة إال ما : املعاين، فكأنك تقول بعد هذا

 األمم أصحاب عناية باحلكمة، والبحث عن ظاهر هذا العامل ال، ولكنهم من بني: قال مىت. أبرزوه
وباطنه، وعن كل ما يتصل به وينفصل عنه، وبفضل عنايتهم ظهر ما ظهر، وانتشر ما انتشر، وفشا ما 

  .فشا، ونشأ ما نشأ من أنواع العلم، وأصناف الصناعة، ومل جند هذا لغريهم

  : إن العلم مبثوث يف العامل، وهلذا قال القائلأخطأت وتعصبت، وملت مع اهلوى، ف: قال أبو سعيد
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  ونحوه العاقل محثوث  في العالم مبثوث ألعلم

    

وكذلك الصناعات مفضوضة على مجيع من على جديد األرض، وهلذا غلب علم يف مكان دون مكان، 
ح قولك وهذا واضح والزيادة عليه مشغلة، ومع هذا فإمنا كان يص. وكثرت صناعة يف بقعة دون صناعة

وتسلم دعواك، لو كانت يونان معروفة بني مجيع األمم بالعصمة الغالبة، والفطرة الظاهرة، والبنية 
الخمالفة، وأم لو أرادوا أن خيطئوا ما قدروا، ولو قصدوا أن يكذبوا ما استطاعوا وأن السكينة نزلت 

وفروعهم، والرذائل بعدت عن عليهم، واحلق تكفل م، واخلطأ تربأ منهم، والفضائل لصقت بأصوهلم 
جواهرهم وعروقهم، وهذا جهل ممن يظنه م، وعناد ممن يدعيه عليهم، بل كانوا كغريهم من األمم، 

يصيبون يف أشياء وخيطئو يف أشياء، ويصدقون يف أمور ويكذبون يف أمور، وحيسنون يف أحوال ويسيئون 
جل منهم، وقد أخذ عم قبله، كما أخذ عنه من وليس واضع املنطق يونان بأسرها، إمنا هو ر. يف أحوال

: وله خمالفون منهم ومن غريهم، ومع هذا. بعده، وليس هو حجة على هذا اخللق الكثري واجلم الغفري

فاالختالف يف الراي والنظر، والبحث واملسألة واجلواب سنخ وطبيعة، فكيف جيوز أن يأيت رجل بشيء 
ولقد بقي العامل بعد منطقه على ما كان . ر فيه، هيهات هذا حماليرفع به هذا اخلالف أو حيلحله أو يؤث

قبل منطقه، فامسح وجهك بالسلوة عن شيء ال يستطاع، ألنه مفتقد بالفطرة والطباع، وأنت فلو فرغت 
بالك، وصرفت عنايتك إىل معرفة هذه اللغة اليت حتاورنا ا، وجتارينا فيها، وتدرس أصحابك مبفهوم 

تب يونان بعادة أصحاا، لعلمت أنك غين عن معاين يوان، كما أنك غين عن لغة أهلها، وتشرح ك
وهذا : قال. نعم: أتقول إن الناس عقوهلم خمتلفة وأنصباؤهم منها متفاوتة؟ قال مىت: يونان وههنا مسألة

رتفع فكيف جيوز أن يكون ههنا شيء ي: قال. بالطبيعة: التفاوت واالختالف بالطبيعة أو االكتساب؟ قال
  .هذا قد مر يف مجلة كالمك آنفاً: به االختالف الطبيعي، والتفاوت األصلي؟ قال مىت

فهل وصلته جبواب قاطع، وبيان ناصع؟ ودع هذا، أسألك عن حرف واحد هو دائر يف : قال أبو سعيد
لذي كالم العرب، ومعانيه متميزة عند أهل العقل، فاستخرج أنت معانيه من ناحية منطق أرسطاطاليس ا

تدل به، وتباهى بتفخيمه، وهو الواو، وما أحكامه؟ وكيف مواقعه؟ وهل هو على وجه واحد أو وجوه؟ 
هذا حنو، والنحو مل أنظر فيه، ألنه ال حاجة باملنطقي إىل النحو، وبالنحوي حاجة إىل : فبهت مىت وقال

طقي باللفظ فبالعرض، وإن عرب املنطق، ألن املنطق يبحث عن املعىن، والنحو يبحث عن اللفظ، فإن مر املن
  .النحوي باملعىن فبالعرض، واملعىن أشرف من اللفظ، واللفظ أوضع من املعىن

أخطأت، ألن املنطق والنحو، واللفظ واإلفصاح، واإلعراب والبناء، واحلديث واإلخبار : قال أبو سعيد
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.  واد واحد باملشاكلة واملماثلةواالستخبار، والعرض والتمين، واحلض والدعاء، والنداء والطلب، كلها من

نطق زيد باحلق ولكن ما تكلم باحلق، وتكلم بالفحش ولكن ما قال الفحش، : أال ترى أن رجالً لو قال
وأعرب عن نفسه ولكن ما أفصح، وأبان املراد ولكن ما أوضح أو فاه حباجته ولكن ما لفظ، أو أخرب 

، وواضعاً للكالم يف غري حقه، ومستعمالً للفظ على غري ولكن ما أنبأ، لكان يف مجيع هذا خمرفاً ومناقضاً
شهادة من عقله وعقل غريه، والنحو منطق ولكنه مسلوخ من العربية، واملنطق حنو ولكنه مفهوم باللغة، 
وإمنا اخلالف بني اللفظ واملعىن، أن اللفظ طبيعي واملعىن عقلي، وهلذا كان اللفظ بائداً على الزمان، يقفو 

عة بأثر آخر من الطبيعة، وهلذا كان املعىن ثابتاً على الزمان، أل مستملي املعىن عقل، والعقل إهلي، أثر الطبي
ومادة اللفظ طينية، وكل طيي متهافت، وقد بقيت أنت بال اسم لصناعتك اليت تنتحلها، وآلتك اليت 

 مل يكن لك بد من قليل هذه تزهى ا، إال أن تستعري من العربية هلا امساً فتعار، ويسلم لك مبقدار، وإن
: يكفيين من لغتكم هذه: قال مىت. اللغة من أجل الترمجة، واجتالب الثقة، والتوقي من اخللة الالحقة لك

  .االسم والفعل واحلرف، فإين أتبلغ ذا القدر إىل أغراض قد هذبتها يل يونان

    

ىل وضعها وبنائها، على الترتيب الواقع ألنك يف هذا االسم والفعل واحلرف فقري إ: قال أبو سعيد أخطأت
يف غرائز أهلها، وكذلك أنت حمتاج بعد هذا، إىل حركات هذه األمساء واألفعال واحلروف، فإن اخلطأ 

وهذا باب أنت وأصحابك ورهطك عنه يف . والتحريف يف احلركات، كاخلطإ والفساد يف املتحركات
أن تعلم أن لغة من اللغات ال تطابق لغة : عقلك، وهوغفلة، على أن ههنا سراً ما علق بك، وال أسفر ل

أخرى من مجيع جهاا، حبدود صفاا يف أمسائها وأفعاهلا، وحروفها وتأليفها، وتقدميها وتأخريها، 
واستعارا وحتقيقها، وتشديدها وختفيفها، وسعتها وضيقها، ونظمها ونثرها، وسجعها ووزا وميلها، 

 وما أظن أحداً يدفع هذا احلكم أو يسأل يف صوابه ممن يرجع إىل مسكة من وغري ذلك مما يطول ذكره،
عقل، أو نصيب من إنصاف، فمن أين جيب أن نثق بشيء ترجم لك على هذا الوصف، بل أنت إىل أن 
تعرف اللغة العربية أحوج منك إىل أن تعرف املعاين اليونانية، على أن املعاين ال تكون يونانية وال هندية، 

ومع هذا، فإنك تزعم أن املعاين حاصلة بالعقل .  أن األغراض ال تكون فارسية وال عربية وال تركيةكما
والفحص والفكر، فلم يبق إال أحكام اللغة، فلم تزرى على العربية؟ وأنت تشرح كتب أرسطاطاليس ا 

  .مع جهلك حبقيقتها

 والبحث عنها، حال قوم كانوا قبل واضع حايل يف معرفة احلقائق والتصفح هلا: وحدثين عن قائل قال لك
املنطق، أنظر كما نظروا، وأتدبر كما تدبروا، ألن اللغة قد عرفتها باملنشأ والوراثة، واملعاين نقرت عنها 

بالنظر والرأي، واالعتقاب واالجتهاد، ما تقول له؟ ال يصح له هذا احلكم، وال يستتب هذا األمر، ألنه مل 
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 الطريقة اليت عرفتها أنت، ولعلك تفرح بتقليدك وإن كان على باطل، أكثر مما يعرف هذه املوجودات من
يفرح باستبداده وإ كان على حق، وهذا هو اجلهل املبني، واحلكم غري املستبني، ومع هذا فحدثين عن 
 الواو ما حكمه؟ فإين أريد أن أبني أن تفخيمك للمنطق ال يغين عنك شيئاً، وأن جتهل حرفاً واحداً من

اللغة اليت تدعو ا إىل احلكمة اليونانية، ومن جهل حرفاً واحداً أمكن أن جيهل آخر أو اللغة بكماهلا، وإن 
وهذه . كان ال جيهلها كلها وإمنا جيهل بعضها، فلعله جيهل ما حيتاج إليه وال ينفعه فيه علم مبا ال حيتاج

م يتأىب على هذا وينكر؟ ويتوهم أنه من اخلاصة رتبة العامة، أو هي رتبة من هو فوق العامة بقدر يسري؟ فل
وإمنا سألتك . وخاصة اخلاصة، وأنه يعرف سر الكالم وغامض احلكمة، وخفي القياس وصحيح الربهان

فكيف لو نثرت عليك احلروف كلها وطالبتك مبعانيها ومواضعها اليت هلا باحلق، . عن معاين حرف واحد
هي للوعاء، كما : يف ال يعلم النحويون مواقعها، وإمنا يقولونواليت هلا بالتجوز؟ ومسعتكم تقولون 

الشيء يف الوعاء، واإلناء يف املكان، والسائس : وإن يف تقال على وجوه، يقال. إن الباء لإللصاق: يقولون
أال ترى هذا التشقيق هو من عقول يونان، ومن ناحية لغتها، وال . يف السياسة، والسياسة يف السائس

عقل هذا بعقول اهلند، والترك، والعرب، فهذا جهل من كل من يدعيه، وخطل من القول الذي جيوز أن ي
يف للوعاء فقد أفصح يف اجلملة عن املعىن الصحيح، وكىن مع ذلك عن الوجوه : أفاض النحوي إذا قال

  .اليت تظهر بالتفصيل، ومثل هذا كثري، وهو كاف يف موضع السكيت

 املوفق، أجبه بالبيان عن مواقع الواو، حىت تكو أشد يف إفحامه، وحقق عند أيها اشيخ: فقال ابن الفرات
  .اجلماعة ما هو عاجز عنه، ومع ذلك فهو متشيع له

ومنها القسم . أكرمت زيداً وعمرواً: منها معىن العطف يف قولك: للواو وجوه ومواقع: فقال أبو سعيد
خرجت وزيد قائم، أل الكالم بعده :  كقولكومنها اإلستئناف. واهللا لقد كان كذا وكذا: يف قولك

أن تكون : ومنها. وقامت األعماق خاوي املخترق: ابتداء وخرب، ومنها معىن رب اليت هي للتقليل، حنو قوله
ومنها أن تكون مقحمة . وجل يوجل: ويف الفعل كقولك. واقد، واصل، وافد: أصلية يف االسم كقولك

  : ومثله قول الشاعر. ، أي ناديناه"تله للجبني وناديناهفلما أسلما و": حنو قول اهللا تعاىل

  بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل  أجزنا ساحة الحي وانتحى فلما

، أي يكلم الناس "ويكلم الناس يف املهد وكهالً": ومنها معىن احلال يف قوله عز وجل. املعىن انتحى ا
استوى املاء : مبعىن حرف اجلر كقولكومنها أن تكون . حال صغره بكالم الكهل يف حال كهولته

  .واخلشبة، أي مع اخلشبة
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دع هذا، ههنا مسألة عالقتها : يأبا بشر، أكان هذا يف حنوك؟ مث قال أبو سعيد. فقال ابن الفرات ملىت
زيد أفضل اإلخوة؟ قال : باملعىن العقلي أكثر من عالقتها بالشكل اللفظي، ما تقول يف قول القائل

فما الفرق بينهما مع الصحة؟ فبلح : قال. ما تقول إن قال زيد أفضل إخوته؟ قال صحيحف: قال. صحيح
  .وجنح وعصب ريقه

جوابك عنها صحيح، وإن كنت : املسألة األوىل. أفتيت على غري بصرية وال استبانة: فقال أبو سعيد
 ذاهالً عن وجه جوابك عنها غري صحيح، وإن كنت أيضاً: واملسألة الثانية. غافالً عن وجه صحتها

إذا حضرت املختلفة استفدت، ليس هذا مكان : بني، ما هذا التهجني؟ قال أبو سعيد: قال مىت. بطالا
واجلماعة تعلم أنك أخطأت، فلم . التدريس، بل هو جملس إزالة التلبيس، مع من عادته التمويه والتشبيه

هذا كان يصح لو . ي ينظر يف املعىن ال يف اللفظتدعى أن النحوي إمنا ينظر يف اللفظ ال يف املعين؟ واملنطق
كان املنطقي يسكت وجييل فكره يف املعاين، ويرتب ما يريد يف الوهم السياح، واخلاطر العارضي، 

  .واحلدس الطارئ

وأما وهو يريغ أن يربز ما صح له باالعتبار والتصفح إىل املتعلم واملناظر، فالبد له من اللفظ الذي يشتمل 
  .ه، ويكون طباقاً لغرضه، وموافقاً لقصدهعلى مراد

يا أبا سعيد، متم لنا كالمك يف شرح املسألة، حىت تكون الفائدة ظاهرة ألهل الس، : قال ابن الفرات
ما أكره من إيضاح اجلواب عن هذه املسألة إال ملل الوزير، فإن : فقال. والتبكيت عامالً يف نفس أيب بشر

  .الكالم إذا طال مل

ما رغبت يف مساع كالمك، وبيين وبني امللل عالقة، فأما اجلماعة فحرصها على ذلك : ن الفراتقال اب
زيد أفضل اإلخوة جاز، والفصل : زيد أفضل إخوته مل جيز، وإذا قلت: إذا قلت: فقال أبو سعيد. ظاهر
من : قالأن إخوة زيد هم غري زيد، وزيد خارج من مجلتهم، دليل ذلك، أنه لو سأل سائل ف: بينهما

بكر وعمرو وخالد، وال يدخل زيد : زيد وعمرو وبكر وخالد، وإمنا تقول: إخوة زيد؟ مل جيز أن تقول
يف مجلتهم فإذا كان زيد خارجاً عن إخوته صار غريهم، فلم جيز أن يكون أفضل إخوته، كما مل جيز أن 

زيد أفضل اإلخوة : فإذ قلت. وتهكما أن زيداً غري إخ. يكون محارك أفضل البغال، ألن احلمار غري البغال
أال ترى أنه لو قيل من اإلخوة؟ . ألنه أحد اإلخوة، واالسم يقع عليه وعلى غريه، فهو بعض اإلخوة. جاز

فلما كان على ما . محارك أفره احلمري: عددته فيهم، فقلت زيد وعمرو وبكر وخالد، فيكون مبرتلة قولك
زيد أفضل رجل، ومحارك أفره محار، : على اجلنس فتقولوصفنا، جاز أن يضاف إىل واحد منكور يدل 

  .فيدل رجل على اجلنس كما دل الرجال، وكما يف عشرين درمهاً ومائة درهم

  .ما بعد هذا البيان مزيد، ولقد جل علم النحو عندي ذا االعتبار وهذا االنقياد: فقال ابن الفرات
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فظ وسكناته، وبني وضع احلروف يف مواضعها معاين النحو منقسمة بني حركات الل: فقال أبو سعيد
املقتضية هلا، وبني تأليف الكالم بالتقدمي والتأخري، وتوخي الصواب يف ذلك، وجتنب اخلطإ يف ذلك وإن 

زاغ شيء عن النعت، فإنه ال خيلو من أن يكون سائغاً باالستعمال النادر والتأويل البعيد، أو مردوداً 
فأما ما يتعلق باختالف لغات القبائل، فذلك شيء مسلم هلم . ة على فطرمخلروجه عن عادة القوم اجلاري

ومأخوذ عليهم، وكل ذلك حمصور بالتتبع والرواية والسماع، والقياس املطرد على األصل املعروف من 
غري حتريف، وإمنا دخل العجب على املنطقيني لظنهم أن املعاين ال تعرف وال تستوضح إال بطريقهم 

فترمجوا لغة هم فيها ضعفاء ناقصون، بترمجة أخرى هم فيها ضعفاء ناقصون وجعلوا . كلفهمونظرهم وت
  .تلك الترمجة صناعة، وادعوا على النحويني أم مع اللفظ ال مع املعىن

أال تعلم يا أبا بشر أن الكالم اسم واقع على أشياء قد ائتلفت مبراتب؟ : مث أقبل أبو سعيد على مىت فقال
هذا ثوب، والثوب يقع على أشياء ا صار ثوباً، مث به نسج بعد أن غزل، فسداته : نك تقولمثال ذلك أ

ال تكفي دون حلمته، وحلمته ال تكفي دون سداته، مث تأليفه كنسجه، وبالغته كقصارته، ودقة سلكه 
يه كرقة لفظه، وغلظ غزله ككثافة حروفه، وجمموع هذا كله ثوب، ولكن بعد تقدمة كل ما حيتاج إل

  .فيه

    

سله يا أبا سعيد عن مسألة أخرى، فإن هذا كلما تواىل عليه بان انقطاعه، واخنفض : قال ابن الفرات
هلذا علي : ما تقول يف رجل قال: قال أبو سعيد. ارتفاعه يف املنطق الذي ينصره، واحلق الذي ال ينصره

 عنك حىت يصح عند احلاضرين أنك لست ازعاً: قال. مايل علم ذا النمط: درهم غري قرياط؟ قال مىت
  .صاحب خمرقة وزرق، ههنا ما هو أخف من هذا

بكم ثوبان : بكم ثوبان مصبوغان؟ وقال آخر: بكم الثوبان املصبوغان؟ وقال آخر: قال رجل لصاحبه
لو نثرت أنا أيضاً عليك من مسائل املنطق : قال مىت. مصبوغني؟ بني هذه املعاين اليت تضمنها لفظاً لفظاً

  .شيئاً لكان حالك كحايل

أخطأت، ألنك إذا سألتين عن شيء أنظر فيه، فإن كان له عالقة باملعىن وصح لفظه على : قال أبو سعيد
العادة اجلارية أجبت، مث ال أبايل أن يكون موافقاً أو خمالفاً، وإن كان غري متعلق باملعىن رددته عليك، وإن 

 الفساد على ما حشومت به كتبكم رددته أيضاً، ألنه ال كان متصالً باللفظ ولكن على موضع لكم يف
سبيل إىل إحداث لغة مقررة بني أهلها، ما وجدنا لكم إال ما استعرمت من لغة العرب، كالسبب واآللة، 
واملوضوع واحملمول، والكون والفساد، والعموم واخلصوص، وأمثلة ال تنفع وال جتدي، وهي إىل العي 

مث أنتم هؤالء يف منطقكم على نقص ظاهر، ألنكم ال تفون بالكتب وال هي . أقرب، ويف الفهاهة أذهب
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مشروحة، وتدعون الشعر وال تعرفونه، وتدعو اخلطابة وأنتم عنها يف منقطع التراب، وقد مسعت قائلكم 
احلاجة ماسة إىل كتاب الربهان، فإن كان كما قال، فلم قطع الزمان مبا قبله من الكتب؟، وإن : يقول

 احلاجة قد مست إىل ما قبل الربهان، فهي أيضاً ماسة إىل ما بعد الربهان، وإال فلم صنف ما ال كانت
وإمنا بودكم أن تشغلوا جاهالً، . حيتاج إليه ويستغىن عنه؟ هذا كله ختليط وزرق، وويل ورعد وبرق

: الشخص، وتقولواوغايتكم أن ولوا باجلنس والنوع، واخلاصة والفصل، والعرض و. وتستئذلوا عزيزاً

اهللية واأليية، واملاهية والكيفية والكمية، والذاتية والعرضية، واجلوهرية واهليولية، والصورية واإلنسية، 
ال شيء من باء وواو وجيم، يف بعض باء : جئنا بالسحر يف قولنا: والكسبية والنفسية مث تنمطون وتقولو

ا، إذاً ال يف كل ج، وهذا بطريق اخللف، وهذا وفاء يف بعض جيم، وإال يف كل ب و ج يف كل ب، ف
بطريق االختصاص، وهذه كلها جزافات وترهات، ومغالق، وشبكات، ومن جاد عقله وحسن متييزه، 

وجودة العقل وحسن . ولطف نظره، وثقب رأيه، وأنارت نفسه، استغىن عن هذا كله، بعون اهللا وفضله
نفس من منائح اهللا اهلنية، ومواهبه السنية، خيتص ا من التمييز، ولطف النظر وثقوب الرأي، وإنارة ال

وما أعرف الستطالتكم باملنطق وجهاً، وهذا الناشئ أبو العباس قد نقض عليكم، وتتبع . يشاء من عباده
طريقكم، وبني خطأكم، وأبرز ضعفكم، ومل تقدروا إىل اليوم أ تردوا عليه كلمة واحدة مما قال، وما 

 يعرف أغراضنا، وال وقف على مرادنا، وإمنا تكلم على وهم، وهذا منكم جلاجة مل: زدمت على قولكم
هذا قولكم يف فعل . ونكول، ورضى بالعجز والكلول، وكل ما ذكرمت يف املوجودات فعليكم فيه اعتراض

 وينفعل، ومل تستوضحوا فيهما مراتبهما ومواقعهما، ومل تقفوا على مقامسهما، ألنكم قنعتم فيهما بوقوع

الفعل من يفعل، وقبول الفعل من ينفعل، ومن وراء ذلك غايات خفيت عليكم، ومعارف ذهبت عنكم، 
  .وهذا حالكم يف اإلضافة

    

فأما البدل ووجوهه، واملعرفة وأقسامها، والنكرة ومراتبها، وغري ذلك مما يطول ذكره، فليس لكم فيه قال 
كن عقلياً أو عاقالً، أو اعقل ما تقول، ألن : ا تريدكن منطقياً فإمن: وال جمال، وأنت إذا قلت إلنسان

. أصحابك يزعمون أن املنطق هو العقل، وهذا قول مدخول، ألن املنطق على وجوه أنتم منها يف سهو

افهم عن نفسك ما تقول، مث رم أن يفهم عنك : كن حنوياً لغوياً فصيحاً، فإمنا يريد: وإذا قال لك آخر
هذا إذا كنت يف حتقيق شيء على ما هو به، فأما إذا . عىن فال ينقص عنهغريك، وقدر اللفظ على امل

حاولت فرش املعىن وبسط املراد، فاجل اللفظ بالروادف املوضحة، واألشباه املقربة، واالستعارات املمتعة، 
طلوب وسدد املعاين بالبالغة، أعين لوح منها شيئاً حىت ال تصاب إال بالبحث عنها والشوق إليها، ألن امل

إذا ظفر به على هذا الوجه، عز وجل، وكرم وعال، واشرح منها شيئاً حىت ال ميكن أن ميترى فيه، أو 
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يتعب يف فهمه، أو يرتح عنه الغتماضه، فبهذا املعىن يكون جامعاً حلقائق األشياء وألشباه احلقائق، وهذا 
ال أدري، أيؤثر ما أقول أم ال؟ مث باب إن استقصيته خرج عن منط ما حنن عليه يف هذا الس، على أين 

حدثنا، هل فصلتم قط باملنطق بني خمتلفني، أم رفعتم اخلالف بني اثنني؟؟ أتراك بقوة املنطق وبرهانه : قال
اعتقدت أن اهللا ثالث ثالثة، وأن الواحد أكثر من واحد، وأن الذي هو أكثر من واحد هو واحد، وأن 

؟ هيهات، ههنا أمور ترفع عن دعوى أصحابك وهذياهم، وتدق الشرع ما تذهب إليه، واحلق ما تقوله
: قال قائل. ههنا مسألة قد أوقعت خالفاً، فارفع ذلك اخلالف مبنطقك. عن عقوهلم وأذهام، ودع هذا

له احلائطان معاً وما : ما احلكم فيه وما قدر املشهود به لفالن؟ فقد قال ناس. لفالن من احلائط إىل احلائط
هات اآلن آيتك الباهرة، . له أحدمها: وقال آخرو. له النصف من كل منهما: ال آخرونوق. بينهما

: قال قائل. ودع هذا أيضاً. ومعجزتك القاهرة، وأين لك ما؟ وهذا قد بان بغري نظرك ونظر أصحابك

. من الكالم ما هو مستقيم حسن، ومنه ما هو مستقيم كذب، ومنه ما هو خطأ، فسر هذه اجلملة

ض عليه عامل آخر فاحكم أنت بني القائل واملعترض، وأرنا قوة صناعتك اليت متيز ا بني اخلطأ واعتر
كيف أحكم بني اثنني أحدمها قد مسعت مقالته، واآلخر مل : فإن قلت. والصواب، وبني احلق والباطل

أوضح احلق استخرج بنظرك االعتراض إن كان ما قاله حمتمالً له، مث : قيل لك. أحصل على اعتراضه؟
وما يصح به أو يطرد عليه جيب أن يظهر منك، فال تتعاسر . منهما، أل األصل مسموع لك حاصل عندك

. علينا، فإن هذا ال خيفى على أحد من اجلماعة، فقد بان اآلن أن مركب اللفظ ال جيوز مبسوط العقل

ي لغة كان، أن ميلك ذلك واملعاين معقولة وهلا اتصال شديد وبساطة تامة، وليس يف قوة اللفظ من أ
املبسوط وحييط به وينصب عليه سوراً، وال يدع شيئاً من داخله أن خيرج، وال شيئاص من خارجه أن 

يدخل، خوفاً من االختالط اجلالب للفساد، أعين أن ذلك خيلط احلق بالباطل، ويشبه الباطل باحلق، وهذا 
عاد ذلك الصحيح يف الثاين ذا املنطق، وأنت لو الذي وقع الصحيح منه يف األول قبل وضع املنطق، وقد 

عرفت العلماء والفقهاء ومسائلهم، ووقفت على غورهم يف فكرهم، وغوصهم يف استنباطهم، وحسن 
تأويلهم ملا يرد عليهم، وسعة تشقيقهم للوجوه احملتملة، والكنايات املفيدة، واجلهات القريبة والبعيدة، 

ولكان ما ذهبوا إليه وتتابعوا عليه، أقل يف عينك من السها عند حلقرت نفسك، وازدريت أصحابك، 
هذا من : أليس الكندي وهو علم من أصحابكم، يقول يف جواب مسألة. القمر، ومن احلصا عند اجلبل

فعد الوجوه حبسب االستطاعة على طريق اإلمكان من ناحية الوهم بال ترتيب، حىت وضعوا له . باب عدة
طوه ا، وأروه من الفلسفة الداخلة، فذهب عليه ذلك الوضع، فاعتقد أنه مريض مسائل من هذا، وغال

أخربنا عن اصطكاك األجرام وتضاغط : العقل، فاسد املزاج، حائل الغريزة، مشوش اللب، قالوا له
  .األركان، هل يدخل يف باب وجوب اإلمكان، أو خيرج من باب الفقدان إىل ما خيفى عن األذهان؟
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ما تشبيه احلركات الطبيعية إىل الصور اهليوالنية؟ وهل هي مالبسة للكيان يف حدود النظر : ه أيضاًوقالوا ل
والبيان، أو مزايلة له على غاية اإلحكام؟ ما تأثري فقدان الوجدان يف عدم اإلمكان، عند امتناع الواجب 

فقد حفظ جوابه عن مجيع وعلى هذا، . من وجوبه، يف ظاهر ما ال وجوب له الستحالته يف إمكان أصله
هذا على غاية الركاكة، والضعف والفساد، والفسالة والسخف، ولوال التوقي من التطويل، لسردت ذلك 

التفاوت يف تالشي األشياء غري حماط به، ألنه يالقي االختالف يف األصول، : ولقد مر يب يف خطة. كله
كرة تزاحم عليه املعرفة، واملعرفة تناقض النكرة، وكل ما يكون على هذا النهج، فالن. واالتفاق يف الفروع

على أن النكرة واملعرفة من باب األلسنة العارية من مالبس األسرار اإلهلية، ال من باب اإلهلية العارضة يف 
ولقد حدثين أصحابنا الصابئون عنه مبا يضحك الثكلى، ويشمت العدو، ويغم الصديق، . أحوال السرية

ونسأل اهللا عصمة وتوفيقاً تدي ما .  من بركات اليونان وفوائد الفلسفة واملنطقوما ورث هذا كله إال
  .- إنه مسيع جميب -إىل القول الراجع إىل التحصيل، والفعل اجلاري على التعديل 

هذا آخر ما كتبت عن علي بن عيسي اشيخ الصاحل بإمالئه، وكان أبو سعيد روى ملعاً من : قال أبو حيان
مل أحفظ على نفسي كل ما قلت، ولكن كتب ذلك القوم الذي حضروا يف :  وكان يقولهذه القصة،

  .ألواح كانت معهم وحمابر أيضاً، وقد اختل كثري منه

وتقوض الس، وأهله يتعجبون من جأش أيب سعيد ولسانه املتصرف، ووجهه : قال علي بن عيسى
عني اهللا عليك أيها الشيخ، فقد نديت أكباداً، : اتوقال له الوزير ابن الفر. املتهلل، وفوائده املتتابعة

  .وأقررت عيوناً، وبيضت وجوهاً، وحكت طرازاً ال تبليه األزمان، وال يتطرقه احلدثان

مولده سنة مثانني ومائتني، وكان له يوم : وكم كان سن أيب سعيد يومئذ؟ قال: قلت لعلي بن عيسى: قال
لهازمه، هذا مع السمت والوقار، والدين واجلد، وهذا شعار أهل املناظرة أربعون سنة، وقد عبث الشيب ب

الفضل والتقدم، وقل من تظاهر وحتلى حبليته إال جل يف العيون، وعظم يف الصدور والنفوس، وأحبته 
: وقلت لعلي بن عيسى، أكان أبو علي الفسوي حاضراً يف الس؟ قال. القلوب، وجرت مبدحه األلسنة

وكان احلمد أليب سعيد على ما فاز به من هذا اخلرب املشهور، والثناء . ث مبا كانال، كان غائباً وحد
  .املذكور

ذكرتين شيئاً كان يف نفسي، وأحببت أن أسألك : وقال يل الوزير عند منقطع هذا احلديث: قال أبو حيان
يضاً من اجلماعة؟ عنه وأقف عليه، أين أبو سعيد من أيب علي؟ وأين علي بن عيسى منهما؟ وأين املراغي أ

  .وكذلك املرزباين وابن شاذان؟ وابن الوراق وابن حيويه؟ فكان من اجلواب ما تقدم ذكره

ونظري خرب أيب سعيد مع مىت، خربه أيضاً مع أيب احلسن العامري الفيلسوف النيسابوري، ذكره أبو حيان 
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استحضرهم إىل جملسه، ووصل أبا سعيد ملا ورد أبو الفتح بن العميد إىل بغداد، وأكرم العلماء : أيضاً قال
  .السريايف، وأبا احلسن علي بن عيسى الرماين مبال، كما ذكرنا يف باب أيب الفتح علي بن حممد ابن العميد

انعقد الس يف مجادى األوىل سنة أربع وستني وثالمثائة، وغص بأهله، فرأيت العامري : قال أبو حيان
ما طبيعة الباء من بسم اهللا؟ فعجب الناس من هذه املطالبة، : يف فقالوقد انتدب فسأل أبا سعيد السريا

ما أحسن ما أدبنا به : ونزل بأيب سعيد ما كاد به يشك فيه، فأنطقه اهللا بالسحر احلالل، وذلك أنه قال
  : فقال!. بعض املوفقني املتقدمي

 الكالم تقوله مختاال خطل  وإذا خطبت على الرجال فال تكن

 التكلم ما يكون خباال ومن  مع السكوت لبابةواعلم بأن 

واهللا يا شيخ، لعينك أكرب من فرارك، وملرآك أوىف من دخلتك، وملنثورك أبني من منظومك، فما هذا 
الذي طوعت له نفسك، وسدد عليه رأيك؟ إين أظن أن السالمة بالسكوت تعافك، والغنيمة بالقول 

  : ميد، وقد أعجب مبا قال أبو سعيدفقال ابن الع. ترغب عنك، واهللا املستعان

 الخطباء الصيد عضل قيلها إذا  فتى كان يعلو مفرق الحق قوله

 بعورات الكالم خبيرها بصير  وممتد العنان مناقد جهير

  : وقوله

  يمرع منمه البلد الماحل  القائل القول الرفيع الذي

    : والتفت إىل العامري فقال

 كحاطب ليل يجمع الرذل حاطبه  لساناً لم يعنه لبابه وإن

 فما يلمم به فهو قائله مصيب  خطل بالقول يحسب أنه وذي

 لب المرء أن يتكلما صحيفة  الصمت ستر للغبي وإنما وفي

 لم يكن للنطق وجه ومذهب إذا  وفي الصمت ستر وهو أولى بذي الحجى

  .يضةلسنا من كالم أصحابك يف الفر: مث أقبل على ابن فارس معلمه فقال

أرأيت أيها الشيخ ما كان من هذا الرجل اخلطري عندنا؟ : فلما خرجنا قلت أليب سعيد: قال أبو حيان
ما دهيت قط مبثل ما دهيت به اليوم، لقد جرى بيين وبني أيب بشر صاحب شرح : الكبري يف أنفسنا، قال

 كانت هذه أشوس وأشرس كتاب املنطق سنة عشرين وثالمثائة، يف جملس أيب جعفر ابن الفرات مناظرة،
  .منها

  الحسن بن عبد اهللا بن سعيد،
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مولده يوم اخلميس لست عشرة ليلة خلت من . ابن زيد بن حكيم العسكري، أبو أمحد اللغوي العالمة
على ما : قال السلفي احلافظ. شوال، سنة ثالث وتسعني ومائتني، ومات سنة اثنتني ومثانني وثالمثائة

رأيت خبط أيب حكيم : علي بن غالب الفقيه األستراباذي بقصر روناش يقولمسعت أبا عامر غالب بن 
تويف أبو أمحد احلسن بن عبد اهللا بن سعيد : أمحد بن إمساعيل بن فضالن اللغوي العسكري مكتوباً

  .العسكري يوم اجلمعة، لسبع خلون من ذي احلجة، سنة اثنتني ومثانني وثالمثائة

 وكثر تسآيل عن العسكريني، أيب أمحد وأيب هالل، فلم ألق من خيربين وطال تطوايف: قال مؤلف الكتاب
عنهما جبلية خرب، حىت وردت دمشق يف سنة اثنيت عشرة وستمائة يف مجادى اآلخرة، ففاوضت احلافظ 

 أسعده اهللا بطاعته فيهما -تقي الدين إمساعيل بن عبد اهللا بن عبد احملسن بن األمناطي، النضاري املصري، 
ر يل أن احلافظ أبا طاهر أمحد بن حممد بن أمحد ابن إبراهيم السلفي األصبهاين ملا ورد إىل دمشق،  فذك-

سئل عنهما فأجاب فيهما جبواب ال يقوم به إال مثله من أئمة العلم، وأويل الفضل والفهم، فسألته أن 
والوفاة، فإنه كان يف آخر يفيدين يف ذلك ففعل متفضالً، فكتبته على صورة ما أورده السلفي غري املولد 

منهم األسعد حممد بن احلسن بن : وأخربين بذلك عن السلفي مجاعة. أخبار أيب أمحد، فقدمته على عاديت
حممد بن عبد اهللا العامري املقدسي، والنبيه أبو طاهر إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الرمحن 

دخل إىل الشيخ األمني أبو حممد هبة اهللا بن أمحد بن : فيقال أبو طاهر السل: األنصاعري، وغريمها إجازة
األكفاين بدمشق، سنة عشرة ومخسمائة، وجرى ذكر أيب أمحد العسكري، فذكرت فيه ما حيتمل الوقت، 

أما بعد محد اهللا العي، والصالة على املصطفى النيب، فقد جرى : وبعد خروجه كتبت إليه بعد البسملة
، أيب أمحد العسكري، وأنشدت للصاحب الكايف هللا شعراً، خاله سيدي سحراً، اليوم ذكر الشيخ املرضي

 إثباته بتمامه، فاشتغلت به بعد وضه وقيامه، وأضفت إليه - حرس اهللا منته، وكبت بالذل عندته -ورام 
يعلم فل. وإىل ذكر الشيخ أيب أمحد زيادة تعريف ليقف على جلية حاله، كأنه ينظر إليه من وراء ستر لطيف

أن الشيخ أبا أمحد هذا، كان من األئمة : - أطال اهللا لكافة األنام بقاءه، وال سلبهم ظله واءه -
املذكورين بالتصرف يف أنواع الفنون، والتبحر يف فنو الفهوم، ومن املشهورين جبودة التأليف وحسن 

اب راحة األرواح، كتاب كتاب صناعة الشعر رأيته، كتاب احلكم واألمثال، كت: ومن مجلته. التصنيف
وكان قد مسع ببغداد والبصرة وأصبهان وغريها من . الزواجر واملواعظ، كتاب تصحيح الوجوه والنظائر

شيخته، ويف عدادهم أبو القاسم البغوي، وابن أيب داود السجستاين، وأكثر عنهم وبالغ يف الكتابة، وبقي 
تقان، وانتهت إليه رياسة التحديث، واإلمالء لآلداب حىت عال به السن، واشتهر يف اآلفاق بالدراية واإل

وكان ميلي بالعسكر، وتستر . ورحل األجالء إليه لألخذ عنه، والقراءة عليه. والتدريس، بقطر خوزستان
ومنهم أبو حممد عبدان األهوازي، وأبو بكر . ما خيتاره من عايل روايته عن متقدمي شيوخه: ومدن ناحيته



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  595  

  .أبو جعفر ابن زهري ونظراؤهمبن دريد، ونفطويه، و

    

ومن متأخري أصحابه الذين رووا عنه احلديث ومتقدميهم أيضاً فإين ذكرم على غري رتبهم كما جاء ال 
أبو عباد الصائغ التستري، وذو النون بن حممد، واحلسني بن أمحد اجلهرمي، وابن العطار : كما جيب

ن جعفر األصبهاين املعروف باليزدي، وأبو احلسني علي الشروطي األصبهاين، وأبو بكر أمحد بن حممد ب
بن أمحد بن احلسن البصري املعروف بالنعيمي الفقيه احلافظ، وأبو علي احلسن بن علي بن إبراهيم املقرئ 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن احلسن : األهوازي نزيل دمشق، إال أنه قد انقلب عليه امسه فيقول يف تصانيفه
أخربنا حممد بن جرير الطربي ومنريه، وهو احلسن بن عبد اهللا بن : حوي بعسكر مكرم قالبن سعيد الن

وقد روى عنه أبو سعد أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن اخلليل : سعيد العسكري ال عبد اهللا بن احلسن
دادي، وخلق املاليين، وأبو احلسني حممد ابن احلسن بن أمحد األهوازي شيخاً أيب بكر اخلطيب احلافظ البغ

. سواهم ال حيصون كثرة، مل أثبت امساءهم احترازاً من وهم ما، واحتياطاً لبعد العهد بروايات تلك الديار

وقد . والنعيمي واألهوازي روى عنهما اخلطيب أيضاً، وكذلك روى عن أيب نعيم األصفهاين احلافظ
  .روى أبو نعيم عن أيب أمحد كثرياً

أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد الرمحن الوادعي، وعبد الواحد : ان أيب نعيموممن روى عن أيب أمحد من أقر
بن أمحد ابن حممد الباطرقاين، وأبو احلسن أمحد بن حممد بن زجنويه األصفهانيون، وأبو عبد اهللا حممد بن 
منصور بن جيكان التستري، والقاضي أبو احلسن علي بن عمر بن موسى األيذجي، وأبو سعيد احلسن 

  .علي بن حبر السقطي التستريبن 

أبو حممد خلف بن حممد بن علي الواسطي، وأبو : وروى عنه ممن هو أكرب من هؤالء سناً وأقدم موتاً
  .حامت حممد بن عبد الواحد الرازي املعروف باللبان، ومها من حفاظ احلديث

 القاضي أبو بكر بن وقد روى عنه الشيخ أبو عبد الرمحن السلمي الصويف خبراسان باألجازة، وكذلك
فمن ذلك حكاية رأيتها اآلن معي يف . الباقالين املتكلم بالعراق، وقد وقع حديثه يل عالياً من طرق عدة

أخربنا الشيخ أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار ابن أمحد الصرييف ببغداد، : جزء من خترجيي خبطي وهي
بصرة، حدثنا أبو أمحد احلسن بن عبد اهللا بن سعيد حدثنا احلسن بن علي بن أمحد التستري من لفظه بال

العسكري إمالء بتستر، حدثنا العباس ابن الوليد بن شجاع بأصبهان، حدثنا حممد بن حيىي النيسابوري 
إذا قصر : قال بشر بن احلارث ملا ماتت أخته: حدثنا حممد بن عمرو بن مكرم، حدثين عتبة بن محيد قال

قال أبو أمحد العسكري يف كتاب شرح التصحيف من تصنيفه، وقد ذكر . نيسهالعبد يف طاعة ربه سلبه أ
وهذا باب صعب ال يكاد يضبطه إال كثري الرواية، غزير : ما يشكل ويصحف من أمساء الشعراء فقال
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  .الدراية

 وكان فاضالً متقدماً وقد نظر يف كتايب هذا، - رمحه اهللا -وقال أبو احلسن علي بن عبدوس األرجاين 
إين : فقال. مائة ونيف: قلت. كم عدة أمساء الشعراء الذين ذكرم: لما بلغ إىل هذا الباب قال يلف

وذكر أبا إسحاق الزجاج، وأبا . فقد كنا ببغداد والعلماء ا متوفرون! ألعجب كيف استتب لك هذا؟
 وهو حريث بن فاختلفنا يف اسم شاعر واحد. موسى احلامض، وأبا بكر األنباري، واليزيدي، وغريهم

: فقال بعضهم. خمفض، وكتبنا أربع رقاع إىل أربعة من العلماء، فأجاب كل واحد منهم مبا خيالف اآلخر

ابن : حمفص باحلاء والصاد غري معجمتني، وقال آخر: وقال بعضهم. خمفض باخلاء والضاد املعجمتني
  .رفناه ما جرىليس هلذا إال أبو بكر بن دريد، فقصدناه يف مرتله وع: فقلنا. خمفض

أين يذهب بكم؟ هذا مشهور، هو حريث بن حمفض باحلاء غري معجمة مفتوحة والفاء : فقال ابن دريد
  : مشددة والضاد منقوطة، هو من بين متيم، مث من بين مازن بن عمرو بن متيم وهو القائل

  أجابوا، وإن أغضب على القوم يغضبوا  تر قومي إن دعوا لملمة ألم

 أخرى مثلها إن تغيبوا لقومي  بي كما كنت حافظاًحفظوا غي هم

 آباء صدق فأنجبوا وآباؤهم  الحرب لم تقعد بهم أمهاتهم بنو

 وذكر هذه -أنتم يأهل الشاعم كما قال حريث بن حمفض : ومتثل احلجاج ذه األبيات على منتزه فقال
مل : فما محلك أن سابقتين؟ قال: لقا. أنا واهللا حريث ابن حمفض:  فقام حريث بن حمفض فقال-األبيات 

  .أمتالك إذ متثل األمري بشعري حىت أعلمته مكاين

    

واجتمع يوماً يف مرتيل بالبصرة أبو : قال أبو أمحد. فلم يفرج عنا غريه: مث قال أبو احلسن بن عبدوس
أنت : سني فتقاوال، فكان فيما قال أبو رياش أليب احل- رمحهما اهللا -رياش وأبو احلسني بن لنكك 

كيف حتكم على الشعر والشعراء وليس تفرق بني الزفيان والرقبان؟ فأجاب أبو احلسني ومل يقنع ذاك أبا 
  .رياش، وقاما على شغب وجدال

فشاعر جاهلي قدمي يقال له أشعر الرقبان وأما : فأما الرقبان بالراء والقاف وحتت الباء نقطة: قال أبو أمحد
فهو من بين متيم من بين سعد بن زيد مناة بن متيم يعرف : ت الياء نقطتانالزفيان بالزاي والفاء وحت

بالزفيان السعدي، راجز كثري الشعر، وكان على عهد جعفر بن سليمان، وهو الزفيان بن مالك بن عوافة 
  : القائل

 بعد الكالل زورق كأنها  وصاحبي ذات هباب دمشق
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  : نه كان مع خالد بن الوليد حني أقبل من البحرين، فقالوذكر أبو حامت آخر يقال له الزفيان، وأ: قال

 نعش أو بضوء الفرقد ببنات  تهدى إذا خوت النجوم صدورها

أخربنا أبو : حدثنا أبو سعيد السقطي بالبصرة قال: فقد أخربنا به أبو احلسني بن الطيوري ببغداد قال
م العسكري إمالء سنة مثانني وثالمثائة أمحد احلسن بن عبد اهللا بن سعيد بن إمساعيل بن زيد بن حكي

بتستر، فذكر جمالس من أماليه هي عندي، وقرأت على أيب علي أمحد بن الفضل بن شهريار بأصبها عن 
وأما األبيات املقصودة فعندي يف أجزاء أذربيجان على نسق ال . هذه فوائد عن أيب أمحد وغريه: السقطي

 أن الصاحب أبا القاسم إمساعيل بن عباد بن العباس الوزير، كان :أذكر موضعها، إال أن فيها قصة معناها
يتمىن لقاء أيب أمحد العسكري، ويكاتبه على ممر األوقات، ويستميل قلبه فيعتل عليه بالشيخوخة والكرب، 

فلما يئس منه احتال يف جذب السلطان إىل ذلك الصوب . إذ عرف أنه يعرض بالقصد إليه والوفود عليه
  : حني قرب من عسكر مكرم كتاباً يتضمن علوماً نظماً ونثراً، ومما ضمنه من املنظوم قولهوكتب إليه 

  ضعفنا فما نقوى على الوخدان  أبيتم أن تزوروا وقلتم ولما

 منزل بكر لنا وعوان وكم  أتيناكم من بعد أرض نزوركم

 بملء جفون ال بملء جفان  هل من قرى لنزيلكم؟ نسائلكم

 أمحد الكتاب، أقعد تلميذاً له فأملى عليه اجلواب عن النثر نثراً، وعن النظم نظماً، وبعث به فلما قرأ أبو
وقد حيل بني العري والرتوان وهو تضمني، : إليه يف احلال، وكان يف آخر جواب أبياته اليت ذكر على احلال
املصراع يقع يف هذه لو عرفت أن هذا : إال أن الصاحب استحسنه ووقع ذلك منه موقعاً عظيماً وقال

مث إن أبا أمحد قصده وقت حلوله بعسكر مكرم . القافية مل أتعرض هلا، وكنت قد ذهلت عنه وذهب علي
بلده ومعه أعيان أصحابه وتالمذته يف ساعة ال ميكن الوصول إليه إال ملثله، وأقبل عليه بالكلية بعد أن 

ت مرتلته عنده، وأخذ أبو أمحد منه باحلظ أقعده يف أرفع موضع من جملسه، وتفاوضا يف مسائل فزاد
، وملا - وبعد وفاته أيضاً فيما أظن -. األوفر، وأدر على املتصلني به إدراراً كانوا يأخذونه إىل أن تويف

  : نعي إليه أنشد فيه

 رثوه بضروب الندب وقد  قالوا مضى الشيخ أبو أحمد

 فقد فنون األدب لكنه  ما من فقد شيخ مضى: فقلت

ذكر السلفي وفاته كما تقدم، هذا آخر ما ذكره من خرب أيب أمحد، هذا كله من كتاب السلفي، مث مث 
وجدت ما أنبأين به أبو الفرج بن اجلوزي عن ابن ناصر ع أيب زكريا التربيزي، وعن أيب عبد اهللا بن 

ى الشيوخ، فلما كنت أقرأ بالبصرة عل: احلسن احللواين، عن أيب احلسن علي بن املظفر البندنيجي قال
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دخلت سنة تسع وسبعني وثالمثائة إىل األهواز، بلغين حال أيب أمحد العسكري، فقصدته وقرأت عليه، 
فوصل فخر الدولة والصاحب بن عباد، فبينا حنن جلوس نقرأ عليه وصل إليه ركايب ومعه رقعة ففضها 

  : رقعة الصاحب كتب إيل: فقالما هذه الرقعة؟ : وقرأها وكتب على ظهرها جواا، فقلت أيها الشيخ

  ضعفنا فما نقوى على الوخدان  أبيتم أن تزوروا وقلتم ولما

  : فما كتبت إليه يف اجلواب؟ قال قلت: قلت. األبيات الثالثة املتقدمة

 تعوذ أعضائي من الرجفان  نهوضاً ثم يثني عزيمتي أروم

 تشبيهي به وعناني تعمد  فضمنت بيت ابن الشريد كأنما

    

  وقد حيل بين العير والنزوان  بأمر الحزم لو أستطيعه أهم

البد من احلمل على النفس، فإن الصاحب ال يقنعه هذا، وركب بغلة وقصده، فلم : مث ض وقال: قال
  .يتمكن من الوصول إىل الصاحب الستيالء احلشم، فصعد تلعة ورفع صوته بقول أيب متام

  ني وقد طال ما استفتحت مقفلهادو  مالي أرى القبة الفيحاء مقفلة

 لي عمل زاك فأدخلها وليس  جنة الفردوس معرضة كأنها

ادخلها يا أبا أمحد فلك السابقة األوىل، فتبادر إليه أصحابه فحملوه حىت جلس بني : فناداه الصاحب: قال
ب يف كل شيء تغر: اخلبري صادفت، فقال الصاحب يا أبا أمحد: يديه، فسأله عن مسألة فقال أبو أمحد

تفاءلت عن السقوط حبضرة موالنا وإمنا كالم العرب سقطت، ووجدت بعد : حىت يف املثل السائر؟ فقال
  .ذلك أنه تويف يف سنة سبع ومثانني وثالمثائة

كان أبو جعفر اوسي عامل البصرة : حدثين أبو أمحد العسكري بالبصرة، قال: وحدث ابن نصر قال
يتعاهد الشعراء ويراعيهم، مثل العصفري والنهرجوري وغريهم وهم يهجونه، رجالً واسع النفس، وكان 

فلما مات أبو الفرج رثاه :  من أوضاعهم، وقد رأيت النهرجوري قال- وهذان خصوصاً -وكان هذا 
  : النهرجوري بقوله

 فكانت لنا من العبر صحت  ليت شعري وليت ربما يا

 لبقرحوله على ا رابكة  أرين شوثناً وأمته هل

 حلية الحرب حلة النمر مع  أربعون لبسهم يقدمهم

 في نروها أو القمر كالشمس  وأنت فيهم قد ابترزت لنا
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  على عقيق األبوال في الطهر  نكحوا األمهات واتكلوا قد

 مضاريطها من الوضر غسل  والنساء قد ولدت وشارفوا

 وأولى بكل مفتخر ظرف  أشبه البرية بالظ وأصبحوا

 عند اوس، جيري جمرى املهدي، ويزعمون أنه خيرج وقدامه أربعون نفساً، على كل منهم جلد شوثن
هكذا قصد : قال. فقلت يا أبا أمحد، هذه باهلجاء أشبه منها باملرثية بكثري: قال. النمر، فيعيدون دين النور

ما تعديت : فقال. ذا منكما استحق أبو جعفر ه:  وقد عاتبته وقلت له- ال بارك اهللا فيه -النهرجوري 
  .مذهبه الذي يعترف به

احلسن بن عبد اهللا بن سعيد بن احلسني، ابو : ووجدت يف تاريخ أصفهان من تأليف احلافظ أيب نعيم قال
أمحد العسكري األديب أخو أيب علي قدم أصبهان قدمياً، ومسع من الفضل بن اخلصيب ومسع عنه أيب وابن 

  .يف يف صفر سنة ثالث ومثانني وثالمثائةزهري وغريمها، تأخر موته تو

  الحسن بن عبد اهللا بن سهل

وكان أليب أمحد : قال أبو طاهر السلفي. ابن سعيد بن حيىي، بن مهران، أبو هالل اللغوي العسكري
تلميذ وافق امسه امسه، واسم أبيه اسم أبيه، وهو عسكري أيضاً، فرمبا اشتبه ذكره بذكره إذا قيل احلسن 

هللا العسكري األديب، فهو أبو هالل احلسن بن عبد اهللا ابن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران بن عبد ا
 مذان عنه، - رمحه اهللا -اللغوي العسكري، سألت الرئيس أبا املظفر حممد بن أيب العباس األبيوردي 

والتبذل، وذك فيه فصالً كان يربز احترازاً من الطمع والدناءة : فأثىن عليه ووصفه بالعلم والفقه معاً وقال
كتاب مساه بالتلخيص وهو كتاب : وله يف اللغة. هو يف سؤااليت عنه، وكان الغالب عليه األدب والشعر

مفيد، وكتاب صناعيت النظم والنثر وهو أيضاً كتاب مفيد جداً، ومن مجلة من روى عنه أبو سعد السمان 
  .احلافظ بالري، وأبو الغنائم بن محاد املقرئ إمالء

  : وأنشدين أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري لنفسه

 مشيب وتغشاك  تخطاك شباب قد

  ومضى ما ال يئوب  فأتى ما ليس يمضي

 ليس يشفيه طبيب  لسقام فتأهب

 اآلتي قريب إنما  توهمه بعيداً ال

أنشدنا ابو حكيم أمحد : قالومما أنشدنا القاضي أبو أمحد املوحد بن حممد بن عبد الواحد احلنفي بتستر 
  : أنشدناه أبو هالل احلسن ابن عبد اهللا بن سهل اللغوي لنفسه بالعسكر: ابن إمساعيل العسكري قال
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 فيكم حال من حاك أو حجم وحالي  كان مالي مال من يلقط العجم إذا

 ربحت كفي من العلم والحكم؟ وما  انتفاعي باألصالة والحجى فأين

 يلعن القرطاس والحبر والقلم فال  لناس يبصر حالتيومن ذا الذي في ا

    

أنشدنا أبو هالل : أنشدنا أبو حكيم اللغوي قال: ومما أنشدنا القاضي أبو أمحد احلنفي بتستر قال
  : العسكري لنفسه

 على أن األنام قرود دليل  جلوسي في سوق أبيع وأشتري

 ودويعظم فيهم نذلهم ويس  وال خير في قوم تذل كرامهم

 قبيحاً ما عليه مزيد هجاء  عني رثاثة كسوتي ويهجوهم

أنشدنا املظفر بن طاهر بن : ومما أنشدناه أبو غالب احلسني بن أمحد بن احلسني القاضي بالسوس قال
  : أنشدين أبو هالل احلسن بن عبد اهللا ابن سهل اللغوي العسكري لنفسه: اجلراح األستراباذي قال

 وجهي لمقلتيه وصلى صام  دلىيا هالالً من القصور ت

  كيف يدري بذاك من يتقلى؟؟  أدري أطال ليلي أم ال لست

 النجوم كنت مخالً ولرعي  تفرغت الستطالة ليلى لو

  : وهذه األبيات األخرية اليت منها: قال مؤلف الكتاب. هذا آخر ما ذكره السلفي من حال أيب هالل

  لست أدري أطال ليلي أم ال

وذكر . هذا عن السلفي. ي بعده رأيته يف بعض الكتب منسوباً إىل خالد الكاتب واهللا أعلموالبيت الذ
كتاب مجهرة األمثال، : أن أبا هالل كان ابن أخت أيب أمحد، وله من الكتب بعد ما ذكره السلفي: غريه

، كتاب كتاب معاين األدب، كتاب من احتكم من اخللفاء إىل القضاة، كتاب التبصرة وهو كتاب مفيد
شرح احلماسة، كتاب الدرهم والدينار، كتاب احملاسن يف تفسري القرآن مخس جملدات، كتاب العمدة، 
كتاب فضل العطاء على العسر، كتاب ما حتلن فيه اخلاصة، كتاب أعالم املعاين يف معاين الشعر، كتاب 

وأما : قال املؤلف. واجلمعاألوائل، كتاب ديوان شعره، كتاب الفرق بني املعاين، كتاب نوادر الواحد 
وفرغنا من إمالء هذا : وفاته فلم يبلغين فيها شيء، غري أين وجدت يف آخر كتاب األوائل من تصنيفه

  : ولبعضهم. الكتاب يوم األربعاء لعشر خلت من شعبان سنة مخس وتسعني وثالمثائة

 العسكري أبي هالل بخط  وأحسن ما قرأت على كتاب
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 قاتلت إال بالسؤال لما  شأني جعلت أمير جي فلو

 ثبتوا ألطراف العوالي وقد  الناس ينهزمون منه فإن

  : وقال أبو هالل العسكري يف تفضيل الشتاء على غريه من األزمة

 السرور من كل نحو وأتاني  صبوتي وأقصر شجوي فترت

  من حرور تشوي الوجوه وتكوي  روح الشتاء خلص روحي إن

 البرد من جوانح خلو سرق  قدالماء والهوا وكأن  برد

 تصوب فتروي وغماماته  تلمس الصدور فتشفي ريحه

 من بعده نضارة صحو ثم  أنسى منه دماثة دجن لست

 كما بشر العليل ببرو ر  يبشر األرض بالقط وجنوباً

 من البروق وخفو بوميض  وغيوماً مطرزات الحواشي

 وعلوالقطر بين سفل  جمع  أرخت السماء عراها كلما

 ماء فيها ورقة جو برد  تعطيك حين هبت شماالً وهي

 ريط لبسته فوق فرو مثل  األرض في مالءة ثلج وترى

 يمنى من الرياح بنضو سوف  العرار منها لباساً فاستعار

 الجمان موضع فرو وكأن  الكافور موضع ترب فكأن

 قد مددن في عمر لهوي مثلما  أطلن مدة درسي وليال

 شعر أخذت فيه ونحو بين  ضها بفقه وبعضمر لي بع

 أرويه للرجال وتروى بت  كأنه عقد ريا وحديث

 يرعى بأهل نبل وسرو بات  حديث الرجال روضة أنس في

  الحسن بن عبد اهللا العثماني

    

إنه مات يف شهور سنة نيف وسبعني : ذكره عبد الغافر يف كتاب السياق وقال. أبو علي النيسابوري
هو اإلمام الكامل البارع يف فنه، املعجز يف نكته، له التصانيف املشهورة يف : ووصفه فقال. ةوأربعمائ

التذكري واخلطب وطرف األشعار والرسائل واملوشحات الغريبة، والصناعات البديعة، والترصيعات 
تفقه . يف احملافلالرشيقة يف النظم والنثر، حبيث يستفيد منها األكابر واألماثل، ويستضيء بنورها البلغاء 
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على اجلويين، مث انتقل إىل ناحية بشت وسكنها، وواىف ا قيوالً بالغاً، فصار مشاراً إليه يف عصره حتترمه 
وافيت الناحية فرأيت ازدحاماً على قربه يف املوسم وتناحراً عليه، وكان أكثر ميله إىل : قال. الصدور

  .ون املنقولمقوالته يف تصانيفه وجمموعاته نظماً ونثراً د

 ^  

  الجزء التاسع 
  الحسن بن عبد الرحمن بن خالد الرامهرمزي

هو حسن التصنيف مليح التأليف، سلك طريقة : ذكره حممد بن إسحاق الندمي وقال. أبو حممد القاضي
  .اجلاحظ وكان شاعراً، وقد مسع احلديث ورواه

كتاب . بيع املتيم يف أخبار العشاقكتاب ر: وله من الكتب: قال. مات يف حدود سنة ستني وثالمثائٍة
كتاب الرحيانتني احلسن . كتاب أمثال النيب صلى اهللا عليه وسلم. الفلك يف خمتار األخبار واألشعار

كتاب املرائي . كتاب أدب الناطق. كتاب النوادر والشوارد. كتاب إمام الترتيل يف علم القرآن. واحلسني
. كتاب املناهل واألعطان واحلنني إىل األوطان. سطة الوزراءكتاب مبا. كتاب رسالة السفر. والتعازي

  .كتاب الفاصل بني الراوي والواعي

وكان القاضي اخلالدي من أقران القاضي التنوخي، وقد مدح عضد الدولة أبا شجاٍع مبدائح، وبينه وبني 
 التاريخ أليب احلسن حممد الوزير املهليب وأيب الفضل بن العميد مكاتبات وجماوبات، منها ما نقلته من مزيد

  .بن سليمان بن حممٍد، الذي زاده على تاريخ السالمي يف والة خراسان

: ملا استوزر أبو حممد املهليب كتب إليه أبو حممد اخلالدي يف التهنئة: حدثين عبد اهللا بن إبراهيم قال: قال

  : ي املن العظيم، والبالء اجلسيماحلمد هللا مانح اجلزيل، ومعود اجلميل، ذ" بسم اهللا الرمحن الرحيم " 

 السمت في ظلماء ساريها وأبصر  حين تعاطى القوس باريها اآلن

 سيف الخالفة بل مصباح داجيها  اآلن عاد إلى الدنيا مهلبها

 الرياض إذا جاءت غواديها زهو  أضحى الوزراة تزهى في مواكبها

 يهالمقداره الدنيا وما ف قلت  علينا بميمون نقيبته تاهت

 نجم السعادة يرعاها ويحميها  موفق الرأي مقرون بغرته

 بوثيق من رواسيها أيدتها  دولتها هنئتها فلقد معز

 الدعاء أفضله ما صدر عن نيٍة ال يرتاب ا وال خيشى - أطال اهللا بقاءه -نئة مثلى من أولياء الوزير 
ر كرامته، وأحلى له مثرة ما منحه، وأمحد مذقها، وكان غيب صاحبه أفضل من مشهده، فهنأ اهللا الوزي
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بدأه وعاقبته، ومفتتحه وخامتته، حىت تتصل املواهب عنده اتصاالً يف مستقبله ومستأنفه يوىف على متقدمه 
  .مبنه

 من املرتل برامهرمز، وأنا عقيب علٍة ومنحٍة، ولوال ذلك مل أتأخر عن - أيد اهللا الوزير -وكتايب هذا 
فكتب إليه املهليب .  مهنئاً ومسلماً، فإن رأى الوزير شرفين جبواب هذا الكتاب-  أجلها اهللا-حضرته 

 - أطال اهللا بقاءك، وأدام عزك وتأييدك ونعماك -بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصل كتابك يا أخي : جوابه

ا أهديته املتضمن نفيس اجلواهر من حبار اخلواطر، احلاوي مثار الصفاء من منبت الوفاء وفهمته، ووقع م
من نظٍم ونثٍر وخطاٍب وشعٍر، موقع الري من ذي الغلة، والشفاء من ذي العلة، والفوز من ذي اخليبة، 

واألدب من ذي الغيبة، وما ضاءت حال إال وأنت األوىل بسرورها، واألغبط حببورها، إذ كنت شريك 
ة من الشغل أال عنك، وزهٍد النفس يف السراء وماسيها يف الضراء، وتكلفت اإلجابة عما نظمت على كثر

والعذر يف تقصريها عن الغاية واضح، ودليل العجلة فيها الئح، وأنت مبواصليت . يف املطاولة إال فيك
بكتبك وأخبارك وأوطارك مسؤول، واجلرى على عادتك املأثورة وسريتك املشكورة مأمول، وأنا واهللا 

  : كعلى أفضل عهدك، وأحسن ظنك، وأوكد ثقتك، ومشتاق إلي

 ومجهود وسعى ال يدانيها سعي  اهللا عندي ال يوازيها مواهب

 أفضل قربى عند مؤتيها وتلك  لكن أقصى المدى شكري ألنعمه

    

 يوافق فعلى أمره فيها حتى  أسأل توفيقاً لطاعته واهللا

 جزلة وقت حواشيها ظريفة  أتتني أبيات مهذبة وقد

 بباديها وتاليهاالمهنى  أنت  ضمنتها حسن أوصاٍف وتهنئٍة

 شك فيها أجاب اهللا داعيها ال  ودعوة صدرت عن نيٍة خلصت

 الناس من حاٍل نرجيها وأقرب  وأنت أوثق موثوٍق بنيته

 تعمرها عندي وتبنيها أصبحت  فثق بنيل المنى في كل منزلٍة

:  الرمحن الرحيمبسم اهللا: وكتب أبو الفضل حممد بن احلسني بن العميد إىل القاضي أيب حممد اخلالدي

من أسر داءه وستر ظماءه، بعد عليه أن . - أطال اهللا بقاك، وأدام عزك ونعماك -أيها القاضي الفاضل 
 شوق استجذب نفسي واستفزها، - أيده اهللا -يبل من غلته، وقد غمرين منذ قرأت كتابك إىل الشريف 

 طلعتك ومؤانستك، وال وصول إىل ومد جواحني وهزها، وال شفاء إال قربك وجمالستك، وال دواء إال
ذلك إال بزيارتك أو استزارتك، فإن رأيت أن تؤثر أخفهما عليك، وتعلمين آثرمها لديك، وتقوم ما 
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. ألبسته يف ذلك فعلت، فإين أراعيه أشد املراعاة، وأتطلعه يف كل األوقات، وأعد على الفوز به الساعات

 فشحذ الفطنة - أطال اهللا األستاذ الرئيس - قرأت التوقيع ":بسم اهللا الرمحن الرحيم: "فأجابه اخلالدي
  : وآنس الوحدة، وألبس العزة وأفاد البهجة، وقلت كما قال رؤبة، ملا استزاره أبو مسلٍم صاحب الدعوة

  أحمد ربي سابقاً إليكا  إذا دعوتني لبيكا لبيك

ق ملالك رقاب املنطق، فما أنا منها فأما اإلجابة عن أفصح بياٍن خط بأكرم بناٍن، وأوضح للزهر املؤن
بقريب وهيهات وأىن يل التناوش من مكاٍن بعيٍد لكين على األثر، وال أتأخر عن الوقت املنتظر، إن شاء 

  .اهللا تعاىل

: فروى عن أيب الدرداء: وقيل له يف ذلك. وكان أبو حممٍد اخلالدي مالزماً ملرتله، قليل الربوز حلاجته: قال

: وقال. العزلة عبادة: وروى عن ابن سريين أنه قال. ل بيته، يكف فيه مسعه وبصرهنعم صومعة الرج

وأنشد . عز الرجل يف استغنائه عن الناس، والوحدة خري من جليس لبسوء: وقال. خالؤك أقىن حلياتك
  : البن قيس الرقيات

  تلق السعود إذا ما كنت منفردا  اهرب بنفسك واستأنس بوحدتها

 ال نرى ممن نرى أحدا وإننا  كانت معاشرةًالسباعلنا  ليت

 ليس بهاٍد شرهم أبدا والناس  السباع لتهدا في مرابضها إن

وقال . مث صار اخلالدي إىل أيب الفضل بن العميد، فلما فتشه شاهد منه علماً غزيراً، وقبس أدباً كثرياً
وكتب اخلالدي إىل . ني يديهإن أعجب األستاذ معرفيت صحبته، وتعلقت به وأقمت عنده وب: اخلالدي

قد وردت من األستاذ الرئيس على ضياء باهٍر، وربيع زاهٍر، ": بسم اهللا الرمحن الرحيم : " مرتله برامهرمز
وجملس قد استغرق مجيع احملاسن، وحف باألشراف واألكارم، وجلساء أقراٍن أعداد عاٍم، كأم جنوم 

اسر، جامٍع إىل شرف احلسب ديناً وظرفاً، وإىل كرم احملتد السماء، ومن طالٍيب أرج املعاطف، وصلب املك
  : رمحةً وفضالً، وكاتٍب حصيٍف، وشاعٍر مفلٍق، ومسٍري آنق وفقيٍه جدٍل، وشجاٍع بطٍل

 نطق العوراء غرب لسان إذا  المساعي ال يخاف جليسهم كرام

 حدثوا أدوا بحسن بيان وإن  إذا حدثوا لم تخش سوء استماعهم

جيد األستاذ عندي كل يوٍم مكرمةً ومريةً . زيارة حيث ال يزرى بنا كرم املزور وال يعاب الزورووضعنا ال
تطويان مسافة الرجاء، وتتجاوزان غايات الشكر والثناء، والبشر والدعاء، فزاد اهللا يف تبصريه حقوق 

  .زواره، وتيسريي لشكري مباره

   :ومن ملح ما قيل يف ابن خالٍد قوله: قال الثعاليب
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  مستنداً في المسجد الجامع  البن خالٍد إذا جئته قل

 األعمش عن نافع حدثنا  زمان ليس يحظى به ها

  : ومن ملحه قوله وقد طولب باخلراج

 دفتره والمحبره ناموسه  أيها المكثر فينا الزمجرة يا

 كتاب الجمهره والجامعين  قد أبطل الديوان كتب الشجره

 الكسائي وشعر عنتره نحو  رههيهات لن يعبر تلم القنط

  ليس سوى المنقوشة المدوره  وابن لسان الحمره ودغفل

    

: ذكر السمعاين يف كتاب النسب، قال القاضي أبو حممٍد احلسن بن عبد الرمحن بن خالٍد الرامهرمزي

 مجاعٍة كان فاضالً مكثراً من احلديث، ويل القضاء ببالد اخلوز ورحل قبل التسعي ومائتني، وكتب عن
بلغين أنه : من أهل شرياز، ذكره أو عبد اهللا حممدبن عبد العزيز الشريازي القصار يف تاريخ فارس وقال

  .عاش برامهرمز إىل قرب الستني وثالمثائٍة

  الحسن بن عثمان بن حماد

بن حسان بن عبد الرمحن ابن يزيد، أبو حسان الزيادي البغدادي القاضي، من أعيان أصحاب الواقدي، 
وروى عن اهليثم بن عدي، وهشيم بن بشري وغريمها، وكان أديباً فاضالً نسابةً، أخبارياً جواداً كرمياً 

مات سنة اثنتني وأربعني ومائتني، أو ثالٍث وأربعني ومائتني عن تسع ومثانني سنةً، مات هو . مسحاً
 مدينة املنصور، وكان واحلسن بن علي بن اجلعد يف وقٍت واحٍد، وكان الزيادي حينئٍذ على قضائه

الزيادي يصنف الكتب ويصنف له، وكانت له خزانة كتٍب حسنٍة كثريٍة، وله من الكتب على ما ذكر 
وقال احلافظ . كتاب اآلباء واألمهات. كتاب طبقات الشعراء. كتاب عروة بن الزبري: حممد بن إسحاق

ر بن عبد الواحد، وعمر مب سعيٍد، مسع بدمشق الوليد بن مسلٍم، وشعيب بن إسحاق، وعم: أبو القاسم
والوليد بن حممٍد املوقري، ومعروف بن عبد اهللا اخلياط، وهارون بن عمر الدمشقي، وحممد بن إسحاق 
بن بالل بن أيب الدرداء، وسعيد بن عيينة، وشعيب بن صفوان، وابن عيينة، ومعتمر بن سليمان، وجرير 

روى عنه أبو العباس الكدميي، . راح، وأبا داود الطيالسيبن عبد احلميد، ومحاد بن زيٍد، ووكيع بن اجل
وإسحق بن احلسن احلريب، وحممد بن حممٍد الباغندي، وأبو بكر بن أيب الدنيا، وذكر اجلهشياري يف 

أن رجالً من أهل خراسان أودع أبا حسان الريادي القاضي عشرة آالف درهٍم، وأا : كتاب الوزراء
 وقدر أن يأيت ما يرد على اخلراساين مكاا إىل أن ينصرف اخلراساين من احلج، صادفت منه خلةً فأنفقها،
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فحدث للخراساين أمر قطعه عن احلج وعزم على االنصراف إىل بلده، فصار إىل أيب حسان يلتمس ماله، 
عينه، واشتد فتعلل عليه ودافعه وحتري، وضاقت احليلة عليه، وعاد اخلراساين مراراً فدافعه، مث وعده يف يوٍم ب

غمه وقلقه، وأجنع على بذل وجهه إىل بعض إخوانه، فلما كان يف ليلة اليوم الذي وعد الرجل فيه، امتنع 
عليه النوم من شدة قلقه، فقام يف بعض الليل فقصد دينار بن عبد اهللا، فلما صار يف بعض الطريق تلقاه 

أبو علٍي دينار : ببه، وتعرف إليه فقال لهرسول لديناٍر يسأل عن أيب حسان، فلما مسع ذكره سأله عن س
قسمت شيئاً على عيالنا، وذكرت من يف مرتلك منهم، فوجهت إليهم : يقرأ عليك السالم ويقول لك

بعشرة آالف درهٍم، فقبلها ومحد اهللا وصار إىل مرتله فسلمها إىل اخلراساين، وصار إىل دينار بن عبد اهللا 
فأرانا إمنا وجهنا مبال اخلراساين، فعلى ماذا يعتمد العيال؟ وأمر له : ينارفقال له د. شاكراً له وعرفه خربه

  .بعشرة آالف درهم أخرى

كتب املأمون من الثغر إىل إسحاق بن ابراهيم املصعيب وإىل بغداد، يف : ويف سنة مثان عشرة ومائتني
له، ومن أىب عليه أعلمه به امتحان القضاة والشهود واحملدثني بالقرآن، فمن أقر أنه خلوق حمدث خلى سبي

ليأمر فيه برأيه، فأحضر إسحاق أبا حسانً الزيادي، وبشر بن الوليد الكندي، وعلي بن أيب مقاتٍل، 
والفضل بن غاٍمن، والذيال بن هيثٍم وسجادة، والقواريري، وأمحد بن حنبٍل، وقتيبة، وسعدويه الواسطي، 

رش، وابن علية األكرب، وحيىي بن عبد الرمحن الرياشي، وعلي بن اجلعد، وسعد بن أيب إسرائيل، وابن اهل
وشيخاً آخر من ولد عمر بن اخلطاب كان قاضي الرقة، وأبا نصري التمار وأبا معمٍر القطيعي، وحممد بن 

حامت بن ميموٍن وحممد بن نوٍح املضروب، وابن فرحان ومجاعةً، ومنهم النضر ابن مشيٍل، وأبو علٍي 
بزاز، وابن شجاٍع، وعبد الرمحن بن إسحاق، فأدخلوا على إسحاق فقرأ عليهم عاصم، وأبو العوام ال

كتاب املأمون مرتني حىت فهموه، مث كلم رجالً رجالً منهم، فيجيب مبا يغالط به أو يصرح، حىت قال 
 من مل يقل هذا القول فهو: ما عندك؟ وقرأ عليه كتاب املأمون فأقر مبا فيه مث قال: أليب حساٍن الزيادي

  .كافر

    

القرآن كالم اهللا، واهللا خالق كل شيٍء، وأمري املؤمنني إمامنا، : القرآن خملوق هو؟ قال: فقال له إسحاق
وبسببه مسعنا عامة العلم، وقد مسع ما مل نسمع، وعلم ما مل نعلم، وقد قلده اهللا أمرنا، فصار يقيم حجنا 

. ى إمامته، فإن أمرنا ائتمرنا، وإن انا انتهيناوصالتنا، ونؤدي إليه زكوات أموالنا، وجناهد معه، ونر

قد تكون مقالته وال : قال. فإن هذه مقالة أمري املؤمنني: قال إسحاق. القرآن خملوق؟ فأعاد مقالته: قال
قلت ما أمرتين به، فإنك الثقة فيما أبلغتين : يأمر ا الناس، وإن أخربتين أن أمري املؤمنني أمرك أن أقول

ما : قال. وما عندي إال السمع والطاعة، فأمرين آمتر: قال أبو حسان. ما أمرين أن أبلغك شيئاً: قال. عنه
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قال احلافظ أبو . أمرين أن آمركم، وإمنا أمرين أن أمتحنكم، فتركه والتفت إىل أمحد بن حنبل فسأله
زياٍد، فقيل له الزيادي، وليس كما يظنه الناس من ولد زياد بن أبيه، وإمنا تزوج أجداده أم ولٍد ل: القاسم

  .قال ذلك أمحد بن أيب طاهٍر صاحب كتاب بغداد

  الحسن بن علي بن الحرمازي

أبو علٍي، هو موىل لبين هاشٍم، مث موىل آل سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباٍس، وإمنا نزل بالبصرة يف 
ن متيم بن مٍر بالبادية، نأ مث بين حرماٍز فنسب إليهم، واحلرماز لقب وامسه احلارث بن مالك بن عمرو ب

  .قدم البصرة فأقام ا

كان التوزي واحلرمازي واحلرمي يأخذون عن أيب عبيدة وأيب زيٍد سعيد بن أوٍس : وحدث املربد قال
إبراهيم الزيادي : األنصاري واألصمعي، وكان هؤالء الثالثة أكرب أصحابه، وكان من هؤالء يف السن

كان احلرمازي يف ناحية مهرو : و الطيب اللغوي صاحب كتاب مراتب النحوينيقال أب. واملازين والرياشي
  : بن مسعدة، فخرج عمرو إىل الشام فقال احلرمازي

 بالشام غير قريب ومطلبه  أقام بأرض الشام فاختل جانبي

 نقر في مفلٍس بعجيب أما  وال سيما من مفلٍس حلف نقرٍس

  : وكان له صديق من اهلامشيني، فمل يعده فكتب إليهاعتل احلرمازي : وحدث أبو العيناء قال

 كان اللقاء على الطريق؟ إذا  تشفيك واجبة الحقوق متى

  فما يرجو الصديق من الصديق؟  ما لم يكن إال سالم إذا

 ذاك فعل أٍخ شقيق وليس  ولم تعدني عمر شهٍر مرضت

  : وقال احلرمازي وكتب ا إىل حممد بن عبيد اهللا العتيب

 ما عندي من كتبك ك  أنت قد جاء نفسيب

  ل ما نرجوه من قربك  فال تبعد من اإلفضا

 على صحبك وإفضاٍل  زلت أخا جوٍد فما

 في قلبي من حبك ك  وسل قلبك عما ل

 قد حل في قلبك بما  أخبرني القلب فقد

 إني لراٍض بك وها  إني لك الراضي فها

  : وعداً فأخره، فكتب إليهوكان بعض اهلامشيني قد وعد احلرمازي 
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 كله خلف ومين ووعدك  رأيت الناس قد صدقوا ومانوا

 الكريم عليه دين وموعود  وعدت فما وفيت لنا بوعٍد

 بقاء وجه الحر زين فإن  يا ليتني استبقيت وجهي أال

  الحسن بن علي المدائني النحوي

ني من مجادى األوىل سنة تسٍع وسبعني مات لثالٍث بق: قال أبو إسحاق بن إبراهيم بن سعيٍد احلبال
  .وكان إماماً فاضالً خترج به مجاعة وافرة يف العددد. وثالمثائٍة

  الحسن بن علي بن عمر ويقال عمار

. املعروف بابن املصحح، أبو حممٍد التيمي النحوي، مسع أبا بكٍر عبد اهللا اجلناين، وأبا بكر بن أيب احلديد

روى عنه عبد العزيز الكتاين، وجناء بن أمحد، وأبو القاسم النسيب، . اينوأبا نصٍر حديد بن جعفر الرم
ذكر ذلك كله أبو . ومات لسبٍع بقني من رجٍب سنة أربٍع وأربعني وأربعمائٍة. ثقة: وسئل عنه فقال

  .القاسم علي بن احلسن بن عساكر يف تاريخ دمشق

  الحسن بن علي بن مقلة

    

فيقول يا مقلة أبيها . بو عبد اهللا، ومقلة اسم أٍم هلم كان أبوها يرقصهابن احلسن بن عبد اهللا بن مقلة أ
فغلب عليها، وأبو عبد اهللا هو أخو الوزير أيب علٍي حممد بن علٍي، وهو املعروف جبودة اخلط الذي 

 كان الوزير أوحد الدنيا يف كتبه فلم الرقاع والتوقيعات، ال ينازعه يف ذلك منازع، وال. يضرب به املثل

يسمو إىل مساماته ذو فضٍل بارٍع، وكان أبو عبد اهللا هذا أكتب من أخيه يف قلم الدفاتر والنسخ، مسلماً 
ومولد أيب عبد اهللا يف سلخ رمضان سنة مثان وسبعني ومائتني، ومات يف . له فضلته غري مفاضٍل يف كتبته

باس علي بن احلسن يف ذي احلجة سنة ومات أبوه أبو الع. شهر ربيٍع اآلخر سنة مثاٍن وثالثني وثالمثائٍة
  .وصلى عليه ابنه أبو علٍي. وله يوم مات سبع وستون سنةً وأشهر. تسٍع وثالمثائٍة

وألخيه أيب علي ترمجة يف بابه مفردة، ملا اشترطنا يف ذكر أرباب اخلطوط املنسوبة وكان أبومها امللقب 
عدمها، مجاعة من أهلهما وولدمخا ومل يقاربومها وقد كتب يف زماما وب. مبقلة أيضاً كاتباً مليح اخلط

وإمنا يندر الواحد منهم احلرف بعد احلرف، والكلمة بعد الكلمة، وإمنا كان الكمال أليب علٍي وأيب عبد 
أبو حممٍد عبد اهللا، وأبو احلسن ابنا أيب علٍي، وأبو أمحد سليمان بن : فممن كتب من أوالدمها. اهللا أخيه

ومات أبو احلسن علي . احلسني علي بن أبو علٍي، وأبو الفرج العباس بن علي بن مقلةأيب احلسن، وأبو 
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  .بالفاجل والسكتة، يف سنة سٍت وأربعني وثالمثائٍة، ومولده سنة مخٍس وثالمثائٍة

  : وجدت خبط أيب عبد اهللا بن مقلة على ظهر جزٍء، وغنتين ابنة احلفار: حدث ابن نصٍر قال

 الذي ألقاه من ألم الذكرى شكوت  أبعد المسرىسامع األصوات من  إلى

  أيشعر بي من بت أرعى له الشعرى؟  ليت شعري واألماني ضلة فيا

. فقلت كفى ابنة احلفار هذا الصوت أن يذكرها ويكتبها أبو عبد اهللا بن مقلة خبطه: قال ابن نصٍر

كنت يف صحبة سيف الدولة : لحدثين أبو القاسم بن الرقي منج سيف الدولة قا: وحدث أبو نصٍر قال
يف غداة املصيبة املعروفة، وكان سيف الدولة قد انكسر يومئٍذ كسرةً قبيحةً، وجنا حبشاشته بعد أن قتلت 

هلك مين من عرض ما كان يف صحبيت : فسمعت سيف الدولة يقول وقد عاد إىل حلب: عساكره قال
ذلك وسألت بعض شيوخ خدمه اخلاصة عن فاستعظمت : قال. مخسة آالف ورقٍة خبط أيب علي بن مقلة

كان أبو عبد اهللا منقطعاً إىل بين محدان سنني كثريةً يقومون بأمره أحسن القيام، وكان : فقال يل. ذلك
يرتل يف داٍر قوراء حسنٍة، وفيها فرش تشاكلها وجملس دست، وله شيء للنسخ وحوض فيه حمابر وأقالم، 

، مث يعود فيجلس يف بعض تلك االس وينسخ ما خيف عليه، مث فيقوم ويتمشى يف الدار إذا ضاق صدره
ينهض ويطوف على جوانب البستان، مث جيلس يف جملٍس آخر وينسخ أوراقاً أخر على هذا، فاجتمع يف 

  .خزائنهم من خطه ما ال حيصى

ته حضرت جملس أيب علٍي حممد بن علي بن مقلة يف أيام وزار: وجدت بعض أهل الفضل عن بعضهم قال
وقد عرضت عليه رقاع، وتوقيعات وتسبيبات قد رد عليها خبطه أخوه أبو عبد اهللا، مث رفعت إىل أيب علٍي 

: وكان أبو عبد اهللا حاضراً، فلما فرغ منها التفت إليه فقال. فكان ينظر فيها وميضيها وقد عرف صورا

فضحك . رح نفسك من هذا التعبيا أبا عبد اهللا قد خففت عنا حىت أثقلت، وخشينا أن نثقل عليك، فأ
  .السمع والطاعة: أبو عبد اهللا وقال

ملا ويل أبو علي بن مقلة الوزارة للمقتدر يف سنة ست عشرة وثالمثائة، قلد أخاه أبا : وقال ثابت بن سناٍن
. عبد اهللا احلسن بن علٍي ديوان الضياع اخلاصة، وديوان الضياع املستحدثة، وديوان الدار الصغرية

 أبو عبد اهللا يف أيام القاهر على مخسني ألف ديناٍر بعد أن حلف أنه ال ميلك إال بساتني وما ورثه وصودر
  .من زوجته، وقيمة اجلميع حنو مائة ألف درهٍم

  الحسنبن يزداد بن هرمز

قدم دمشق يف ذي : قال ابن عساكر. ابن شاهوه، أبو علٍي األهوازي املقرئ، صاحب التصانيف املشهورة
نة إحدى وتسعني وثالمثائٍة وسكنها، وقرأ القرآن برواياٍت كثريٍة وأقرأه، وصنف كتاباً يف احلجة س
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القرآن، وحدث عن خلٍق كثٍري، منهم نصر بن أمحد املرجي، وأبو حفٍص الكتاين، واملعافا بن زكريا بن 
  .طراٍر، وروى عنه اخلطيب أبو بكٍر ثابت وغريه

    

بن احلنائي، أنبأنا أبو علٍي األهوازي، حدثنا أبو زرعة أمحد بن حممد بن أنبأنا أبو طاهر : قال ابن عساكر
عبد اهللا بن سعيٍد القشريي، حدثين جدي ألمي احلسن بن سعيٍد، حدثنا أبو علٍي احلسني بن إسحاق 

الدقيقي، حدثنا أبو زيٍد محاد بن دليٍل عن سفيان الثوري، عن قيس بن مسلٍم، عن عبد الرمحن بن سابٍط، 
إذا كانت عشية عرفة هبط اهللا عز : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  أيب أمامة الباهلي قالعن

مرحباً بزواري الوافدين إىل بييت، وعزيت ألنزلن : وجل إىل السماء الدنيا فيطلع إىل أهل املوقف فيقول
: ا يسألون إال املظامل ويقولإليكم، وألساوي مرتلكم بنفسي، فيرتل إىل عرفة فيعممه مبغفرته، ويعطيهم م

يا مالئكيت، لنشهدكم أين قد غفرت هلم، وال يزال كذلك إىل أن تغيب الشمس، ويكون أمامهم إىل 
املزدلفة، وال يعرج إىل السماء تلك الليلة، فإذا أسفر الصبح ووقفوا عند املشعر احلرام غفر هلم حىت 

. ث منكر، ويف إسناده غري واحٍد من اهولنيهذا حدي". املظامل، مث يعرج إىل السماء إىل مىن 

ولألهوازي أمثاله يف كتاٍب مجعه يف الصفات مساه كتاب البيان، يف شرح عقود أهل اإلميان، أودعه 
إن اهللا تعاىل ملا أراد أن خيلق نفسه خلق اخليل فأجراها حىت عرقت، مث خلق : " أحاديث منكرة، كحديث

وز أن يروى وال حيل أن يعتقد، وكان مذهبه مذهب الساملية، يقول مما ال جي" نفسه من ذلك العرق 
بالظاهر، ويتمسك باألحاديث الضعيفة اليت تقوي له رأيه، وحديث إجراء اخليل موضوع، وضعه بعض 
الزنادقة ليشنع على أصحاب احلديث يف روايام املستحيلة، فيقبله بعض من ال عقل له ويراه، وهو مما 

. ولدت يف سابع عشر من احملرم سنة اثنتني وستني وثالمثائٍة: قال األهوازي. شرعاً وعقالًيقطع ببطالنه 

  .ومات يف رابع ذي احلجة سنة سٍت وأربعني وأربعمائٍة

ملا ظهر من األهوازي : ومسعت أبا احلسن علي بن أمحد بن منصور حيكي عن أبيه قال: قال ابن عساكر
ام يف ذلك، فسار رشاء بن نظيف، وأبو القاسم بن الفرات، وابن اإلكثار من الروايات يف القراءات 

القماح إىل العراق لكشف ما وقع يف نفوسهم منه، ووصلوا إىل بغداد وقرؤوا على بعض الشيوخ الذين 
روى عنهم األهوازي، وجاءوا باإلجازات عنهم وخبطوطهم، فمضى اهلوازي إليهم وسأهلم أن يروه تلك 

 ففعلوا ودفعوها إليه، فأخذها وغري أمساء من مسى ليستر دعواه فعادت عليه بركة اخلطوط اليت معهم،
هذا : وبلغين أم سالوا عنه بعض املقرئني الذي ذكر أنه قرأ عليهم وحكوه له، فقال. القرآن فلم يفتضح

ٍر عاتبت أو عوتب أبو طاه: وقال حدثين أيب قال: قال. الذي تذكرونه قد قرأ علي جزءاً أو حنوه
قال وحدثين . أقرأ عليه العلم وال أصدقه يف حرٍف واحٍد: الواسطي املقرئ يف القراءة على األهوازي فقال
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كنت عند رشاء بن نظيف يف داره على باب اجلامع، : أبو طاهٍر حممد بن احلسن بن علي بن املليحي قال
: قال.  فوجدت األهوازيقد عرب رجل كذاب، فاطلعت:  فاطلع فيها وقال- وله طاقة إىل الطريق -

كان األهوازي مكثراً من احلديث، وصنف الكثري يف القراءات، وكان : وقال ابن األكفاين قال لنا الكتاين
حسن التصنيف، ومجع يف ذلك شيئاً كثرياً، ويف أسانيد القراءات غرائب كان يذكر يف مصنفاته أنه 

  .وملا تويف كانت له جنازة عظيمة. وةًأخذها روايةً وتالوةً، وأن سيوخه أخذوها روايةً وتال

  الحسن بن علي بن بركة بن عبيدة

أبو حممٍد املقرئ النحوي الفرضي، من ساكين الكرخ بدرب رباٍح، مات يف ثامن عشر شوال سنة اثنتني 
د بن قرأ القرآن بالروايات على الشيخ أيب حمم. وكان فاضالً قارئاً حنوياً لغوياً فرضياً. ومثانني ومخسمائٍة

بنت الشيخ، وبالكوفة على عمر بن ابراهيم العلوي، وقرأ النحو على أيب السعادات بن الشجري، والزمه 
حىت برع يف فنه، وتصدر مدةً طويلةً إلقراء القرآن والنحو واللغة والفرائض، وأنشد له العماد يف اخلريدة 

  : شعراً قاله يف املستضيء بأمر اهللا أمري املؤمنني، وهو

  وطبق األرض بعد المحل نائله  ر مستخلٍف عمت نوافلهخي يا

  عدالً وبذالً فما تحصى فواضله  لنا سيرة المهدي سيرته أحيت

 شيٍء حواه فهو باذله وكل  حٍق بعهد اهللا محتفظ إمام

 إمام وإن جلت أوائله منهم  الخالئق أضحى ال ينازعه خير

    

 ى فضلهم خلق يعادلهعل فيهم  فالمصطفى جاء بعد األنبياء وما

  : وله يف املستضيء أيضاً

 فدامت لنا سجيس الليالي ه  دولة تخيرها الل هذه

 لهاها بوابٍل متوالي من  روضة رباها وجادت دونة

 ودانت لها قلوب الرجال ل  صعب المقادة بالعد واستعادت

 ال زال ملكه في اتصال ه  بالمستضيء بأمر الل وأضاءت

 اآلمال في األحوال وأباح  بٍرعم بره كل  ملك

 إمحالهم عقيب سجال بعد  األنام منه سجال وأغاث

 بوائق الزلزال وكفاها  طبق األرض منهم فضل عدٍل
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  باس فرضاً من أشرف األعمال  اهللا ودكم يا نبي العب جعل

 توالى ألنكم خيرآل ت  صالتنافي التحيا وعليكم

 بل طبتم في الظاللكم ومن ق  يا بني عم أحمد طاب محيا

  الحسن بن علٍي الجويني الكاتب

أبو علي صاحب اخلط املنسوب، كان مقيماً ببغداد، وال أدري أولد ا أم انتقل إليها، ألنه ملا انتقل إىل 
مات مبصر لعشٍر خلون من صفٍر سنة سٍت . مصر كان يعرف ا بالبغدادي، وكان يلقب فخر الكتاب

  .ومثانني ومخسمائٍة

مل يكتب أحد بعد أيب احلسن علي بن هالل بن : ت مجاعةً من أهل الكتابة املتحققني ا يقولونمسع
البواب أجود من اجلويين، وكان أستاذه يف الكتابة، يعقوب الغزنوي، كتب عليه ببغداد إال أنه أبر عليه، 

خبطه كثر أو قل، دق أو وزاد حىت ال تناسب بني خطيهما، وكان من شيمة اجلويين أنه ما كتب شيئاً قط 
وكتب عليه مجاعة من الكتاب وافتخروا " كتبه علي بن احلسن اجلويين : " جل، إال ويكتب يف آخره

بأستاذينه، كابن القيسراين وغريه، وكان ينتقل يف البالد حىت حط بركه بالديار املصرية، ونفق ا سوقه، 
ه، وكان مع ذلك ال يترك هيئته ومسته، فإنه كان وعال على أبناء جنسه قدره، وعظم شأنه، وارتفع مكان

يتزيا زي أهل التصوف، وبلغ من علو قدره بالديار املصرية إىل أن ويل ولده عز الدين إبراهيم والية 
القاهرة، بعد ما ويل والية اإلسكندرية مدةً، وكان حممود السرية رأيت أهل مصر ممن شاهد واليته حيسن 

 وكان فخر الكتاب - أعين ولده عز الدين إبراهيم - اهلمة، شريف النفس الثناء عليه، وكان ملوكي
  : ومن شعره ميدح القاضي الفاضل وهو من أجود شعره. يقول الشعر ويتعاناه، إال أنه مل يكن فيه بذاك

  في الفاضل بن علٍي البيساني  لوال انقطاع الوحي كان منزالً

 رضية الملكانالم أفعاله  عليه بمثل ما تثني على نثني

  : ومن شعره يف الزهد

 الدنيا عن اهللا بزخارف  كادت األوطان تشغلنا كم

  يقطعن عقل الغافل الالهي  تغربنافكم غيٍر حتى

  الحسن بن علي بن إبراهيم بن الزبير

    

أبو حممٍد املصري، أخو الرشيد أمحد بن علٍي وقد تقدم ذكره، وكان من أهل أسوان من غسان، وكان 
مات يف ربيٍع اآلخر سنة إحدى وستني ومخسمائٍة مبصر، وكان كاتباً . سن هذا يلقب القاضي املهذباحل
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مليح احلظ فصيحاً جيد العبارة، وكان أشعر من أخيه الرشيد، وكان قد اختص بالصاحل بن رزيك وزير 
ري، وحصل له من إن أكثر الشعر الذي يف ديوان الصاحل إمنا هو عمل املهذب بن الزب: املصريني، وقيل

الصاحل مال جم، ومل ينفق عنده أحد مثله وكان القاضي عبد العزيز بن احلباب املعروف باجلليس هو 
الذي قرظه عند الصاحل حىت قدمه، فلما مات اجلليس مشت به ابن الزبري ولبس يف جنازته ثياباً مذهبةً، 

وصنف املهذب كتاب . هر واحداًفنقص ذا السبب واستقبحوا فعله، ومل يعش بعد اجلليس إال ش
األنساب، وهو كتاب كبري أكثر من عشرين جملداً، كل جملد عشرون كراساً، رأيت بعضه فوجدته مع 

حتققي هذا العلم وحبثي عن كتبه غايةً يف معناه ال مزيد عليه، يدل على جودة قرحية مؤلفه، وكثرة 
البالذري، وأوجز يف بعض أخباره عن البالذري، إال اطالعه، إال أنه حذا فيه حذو أمحد بن حيىي بن جابٍر 

. أنه إذا ذكر رجالً ممن يقتضي الكتاب ذكره، ال يتركه حىت يعرفه جبهده من إيرادشيٍء من شعره وخربه

وكان املهذب قد مضى إىل بالد اليمن يف رسالٍة من بعض ملوك مصر، واجتهد هناك يف حتصيل كتب 
  .عند أحٍد، حىت صح له تأليف هذا الكتابالنسب، ومجع منها ما مل جيتمع 

وكان أخوه الرشيد ملا مضى إىل اليمن وادعى اخلالفة كما ذكرناه يف ترمجته مني خربه إىل املعروف 
بالداعي، فقبض عليه قبضاً ال نعلم كيفيته وهم بقتله، فكتب املهذب هذا إىل الداعي بقصيدته املشهورة 

  : دةوالقصي. ميدحه ويستعطفه حىت أطلقه

 أنجدوا من بعدنا أم اتهموا؟ هل  ربع أين ترى األحبة يمموا يا

 إذا جن الظالم األنجم يسري  وقد الح الصباح وإنما رحلوا

 ال أوحش اهللا النازل منهم  باألنس روحي وحشةً وتعوضت

 أستاف الديار وألثم حيران  ما قمت بين ديارهم لوالهم

 بر من بعد التفرق عنهم؟الص ن  أمنازل األحباب أين هم وأي

  في الصدر مع شحط المزار سكنتم  ساكني البلد الحرام وإنما يا

 وقد جمع الرفاق الموسم بمنى  ليتني في النازلين عشيةً يا

 منكم إذ لبى الحجيج وأحرموا  إن غفل الرقيب بنظرٍة فأفوز

 الضحى من نحوكم فأسلم شمس  إلني ألذكركم إذا ما أشرقت

 أغار من النسيم عليكم إني  ثوا لي في النسيم تحيةًتبع ال

 هذه الدنيا بحظي منكم من  امرؤ قد بعت حظي راضياً إني
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 منكم وزهدت إال فيكم ا  إال عنكم وقنعت إل فسلوت

 ينظر الحساد ما نظرت عموا لو  كل العالمين بمقلٍة ورأيت

 فمإال بالشكاية لي  ليبوح  كان بعد أخي الذي فارقته ما

 وال وجدي عليه متيم كال  ذاك لم يملك عاله مالك هو

 هجر العرين الضيغم ولربما  أقوت مغانيه وعطل ربعه

 يمضي عزمه ويصمم كالسيف  به األهوال همة ماجٍد ورمت

 يمون لكم إلينا مقدم؟ أترى  راحالً بالمجد عنا والعال يا

  ينظمإن لهم مذ غبت شمل ما  قوم كنت واسط عقدهم يفديك

 كأطواق الحمام وأنعم منن  في رقابهم وإن هم أنكروا لك

 رحلت وإنما هو مغرم لما  فظنوا أن بعدك مغنم جهلوا

 ببغيهم وأنت مسلم هلكوا  أقر العين أن عداك قد فلقد

 آفات واخترم اللعين األخرم  لم يعصم اهللا ابن معصوٍم من ال

 فعل الجميل وتمموالك ال بدؤوا  بعدهم بأكرم معشٍر واعتضت

 الكريم على الكرام مكرم إن  مجدك إن كرمت عليهم فلعمر

 قحطان الذين هم هم وملوك  أقيال بأٍس خير من حملوا القنا

 اسطعت من إجاللهم تتكلم ما  ولو ترى ناديهم متواضعون

    

 أصبح الداعي المتوج منهم قد  شرفاً ومجداً أنهم وكفاهم

 أبيه بنو رويٍع أنجم وبنو  عالهمبدر تٍم في سماء  هو

 للحاسدين جهنم لكنه  حماه جنة لعفاته ملك

 مجدك يا مليكاً أعظم أوصاف  عليك بما مننت وأنت من أثني

 ما تجود به علي وتنعم مع  لي التقصير فيه وعده فاغفر

 بل أبهى لدى من يفهم كالدر  مع أنني سيرت فيك شوارداً

 تسري والكواكب نوم وتبيت  كدتغدو وهوج الذاريات روا
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 يبدا المقال ويختم فبذكرها  المآثر عددت في مشهٍد وإذا

 عليك السامعون وسلموا صلى  تال الراوون محكم آيها وإذ

 ما أحكم األعداء فيك وأبرموا  وكفى برأي إمام عصرك ناقضاً

:  سنة اثنيت عشرة وستمائٍة، قالوأنشدين أبو طاهٍر إمساعيل بن عبد الرمحن األنصاري املصري مبصر يف

  : أنشدين أبو حممٍد احلسن بن علي بن الزبري مطلع قصيدٍة

 القلوب مواقد النيران أن  حين تجاور الحيان أعلمت

  في القوم وهي مرابض الغزالن  أن صدورنا قد أصبحت وعلمت

 غادروا فيها من الغدران ما  عوض العيون أمدها وعيوننا

 قلبي لما فيه من الخفقان  اتهم بل هزهاالوجد هز قن ما

 أصبحت في األظعان فكأنما  يكره أن يرى أظعانهم وتراه

وكان ملا جرى ألخيه الرشيد ما جرى من اتصاله بامللك صالح الدين يوسف بن أيوب عند كونه حماصراً 
اً كثرياً ليستعطفه لإلسكندرية كما ذكرنا يف بابه، قبض شاور على املهذب وحبسه، فكتب إىل شاور شعر

فلم ينجع حىت التجأ إىل ولده الكامل أيب الفوارس شجاع بن شاوٍر مدحه بأشعاٍر كثريٍة وهو يف احلبس 
  : حىت قام بأمره واستخرجه من حبسه، وضمه إليه واصطنعه فمن ذلك قوله من قصيدة

 الصبا يرسل إلى كبدي نفحا نسيم  صاحبي سجن الخزانة خليا أيا

  فلن تحبس مني له الشكر والمدحا  ي في النجوم تجبراًتحبسان فإن

  : وكتب إليه

  دموعي أن يقطرن خوف المقاطر  كنت أخشى قبل سجنكما على وما

 ملك الدنيا شجاع بن شاور سوى  لي من أشكو إليه أذاكما وما

  : ومما قاله فيه وهو لعمري من رائق الشعر وجيده

 ذا الذي من بعد يكرم مثواها؟ فمن  إذا أحرقت في القلب موضع سكناها

 فمن أي عيٍن تأمل العيس سقياها؟  وإن نزفت ماء العيون بهجرها

 الرسم في رسم الديار نثرناها على  الدمع يوم البين إال آللئ وما

 رأى الدمع أجياد الغصون فحالها  أطلع الزهر الربيع وإنما وما

 لعين النجل مرماهاوأمكن فيها ا  أبان البين سر صدورنا ولما
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 من الصبر الجميل نزعناها دروعاً  دموع العين لما تحدرت عددنا

 عما في الضمائر عيناها لعيني  ولما وقفنا للوداع وترجمت

 بأديان النصارى عبدناها ندين  صورة في هيكٍل فلو أننا بدت

 جال اليوم مرآة القرائح مرآها  وما طرباً صغنا القريض وإنما

 وفي ليل الذوائب مسراها سراي  كانت في ظالم شبيبتي وليالي

 ريا آخر الليل رياها بأنفاس  أرواح الصبا كلما سرى تأرج

 الراح تسقينا الذي قد سقيناها من  أدرنا الكأس باتت جفونه ومهما

  : ومنها

 غير الشبيبة أعطها لسائله  لم يجد يوم الندى في يمينه ولو

  سياسة من قاس األمور وقاساها  هلهافيا ملك الدنيا وسائس أ

 فعاين أهوال الخطوب فعاناها  كلف األيام ضد طباعها ومن

 فإني دائماً أتصداها صداه  نظرة تجلو بقلبي وناظري عسى

    

أنه كاتب شريكوه : وحدثين الشريف أبو جعفر حممد بن عبد العزيز اإلدريسي أن السبب يف حبسه كان
و نازل على بلبيس بعساكره يف حماربة شاور، فلما رحل أسد الدين عن بلبيس، امللقب بأسد الدين وه

  : ومن شعره

  ويقطعني ظلماً وصنعته الوصل  على العشاق والعدل دأبه يجور

  : ومن شعره أيضاً

  في الطرف منه وما تناثر عقده  ترقرق دمعه يوم النوى ولئن

 تيه فرندهفي صفح متحيراً  فالسيف أقطع ما يكون إذا غدا

  : ومنه أيضاً

 به قبل الفراق قصير وعهدي  طال هذا الليل بعد فراقه لقد

 شموس بعدهم وبدور تولت  فكيف أرجي الصبح بعدهم وقد

  : ومنه أيضاً

  لكان إلى من قد هويت رسولي  من لو تحقق ما الهوى يعنفني
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 على الحب فيه فاد كل عذول  بنفسي بدر لو رآه عواذلي

  : ضاًومنه أي

 ال فخذ لي أماناً من ظبا المقل أو  أقصر فديتك عن لومي وعن عذلي

 رب راٍم بنجٍد من بني ثعل يا  من كل طرٍف مريض الجفن ينشدني

 فربما صحت األحسام بالعلل  كان فيه لنا وهو السقيم شفا إن

  : وقال يرثي صديقاً له وقد وقع املطر يوم موته

 ظنناه نوال يمينه بغيٍث  من أبكى السموات فقده بنفسي

  وإال فماذا القطر في غير حينه  استعبرت إال أسى وتأسفاً فما

  : وله أيضاً

 دونه في الرتبة الشمس من  ال ترج ذا نقٍص ولو أصبحت

 إذا أنصفته نحس وهو  كيوان أعلى كوكٍب موضعاً

  : وله أيضاً

 هذه اآلكام قصردائر في  التمدحبالقديم فكم عفا فدع

 لعمرك منه قصر عامر خير  إليوان كسرى اليوم عند خرابه

  الحسن بن علي بن أبي مسلم

املعمر بن عبد امللك بن ناهوج اإلسكايف األصل، البغدادي املولد والدار، أبو البدر بن أيب منصوٍر، من 
ضل وأدب أهل باب األزج، أحد الكتاب املتصرفني يف خدمة الديوان اإلمامي هو وأبوه، وكان فيه ف

بارع، وعربية وتصرف يف فنوا، ويكتب خطاً على طريقة أيب علي بن مقلة قل نظريه فيه، وله 
خصائص، ولقي املشايخ، وصنف عدة تصانيف يف األدب حسنةً، وتنقل يف الواليات إىل أن رتب مشرفاً 

إىل أن عزل يف بالديوان العزيز يف سادس شهر رمضان سنة سٍت ومثانني ومخسمائٍة، فكان على ذلك 
سابع ذي احلجة سنة مثاٍن ومثانني ومخسمائٍة، وكان صحب أبا حممد بن اخلشاب النحوي وقرأ عليه 
وحبث معه، وعلق عنه تعاليق وقفت على بعضها فوجدا منبئةً عن يٍد باسطٍة يف هذا الفن من العلم، 

ى قرحيٍة ساملٍة، ونفٍس عاملٍة، تقلل ورأيت خبطه يف حلب تعاليق وكتباً واختيارات ونظماً ونثراً تدل عل
  : ومما بلغين من شعره. النظري، وتؤذن بالعلم الغزير

 من حسٍن وليس بآفل كالبدر  الكثيب مخمر من تيهه وعلى
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 حسنه وسيوفهم كالقاصل من  حجبوه بالبيض الفواصل ما دروا

 بها غرضاً حنية نابل قذفت  كأن لحاظه مطرورة رشأ

 يعقدها نوافث بابل أخذ   في لفظهسحر بالغٍة وكأن

وكان خرج من بغداد حاجاً سنة تسٍع ومثانني ومخسمائٍة أو حنوها فجاور مبكة، مث صار منها إىل الشام 
وأقام حبلب مدةً، مث انتقل إىل مصر فسكنها إىل أن مات ا يف ثامن عشر رمضان سنة سٍت وتسعني 

  .رافة، وحدث بذلك ابنه أبو منصوٍر عليومخسمائٍة، عن سبٍع وستني سنةً، ودفن بالق

    

نسخة كتاٍب كتبته إىل القاضي الفاضل عند : وقرأت خبط ابن أيب ساٍمل الذي ال أرتاب به ما صورته
 أطال -لو كانت املودات : قدومي من احلجاز إىل مصر يف مجادى اآلخرة، سنة اثنتني وتسعني ومخسمائٍة

 وأدام عاله يف سعادٍة ال تتطرق إىل - خصيبة املرتع، وعيشٍة عذبة املنبع  يف نعمٍة-اهللا بقاء الس السامي 
 و ال يتطرق صايف وردها السائغ حبوادث األكدار، وحرمسواهبه -صايف بردها السابغ حوادث األقدار 

لديه ما لزم السكون أول املشددين، وال زالت ثاويةً جبنابه حىت يلتقي املخففان من كلمنت، وال فتئت 
نح التوفيق مصاحبةً له ما اشتبه الذايت بالعرض الالزم، وذم املفرط يف أمره وأمحد احلازم، ال تقرع م

أبواا، وال تتدرع زينة لبوسها وأثواا إال عن معرفٍة يف املشاهد سابقٍة، أو ماتٍة قائدٍة، أو ذريعٍة سائقٍة 
 حتن إىل التداين إن تباعدت الشعوب والتعاضد والتضافر سابق للصفة، وإمنا للنفوس سرائر أهواٍء

وتنازحت الديار، كما لتباينها أسباب تتنافر من أجلها وإن تقاربت األنساب، وتنازحت املقار، والفضائل 
الفاضلية القريرة، واملناقب الشهرية اليت قد سار ذكرها يف اآلفاق سري القمر، وعطلت مزيتها مروي 

ر، وصار الفوز مبنامسة رياها من أفضل ما أسفر عنه سفر، ولو السري، وتليت حماسنها كما تتلى السو
عاينها الصدر األول ملدح يف دراستها السهر، وما جدب السمر، فال غرو أن حتن النفوس إىل حمل كماهلا، 
ومأوى تضافر أضدادها اليت انفرد جبماهلا ومثوى مواهبها اليت هبطت إليه من احملل األرفع ملا مسي هلا ومسا 

، ومن هو أمينها املصدق لظنوا، وميينها إذا كان غريه ميينها ومشاهلا، وقد زادها إفراط حسن التبيان، هلا
فلله در ذلك البيان، فلكم استفادت حجته إىل أمر اهللا من اطوائف والفرق، وكم قص كتابه من كتائب 

  .الضالل وفرق

وقد أرسل هذه : ص إىل مصر، مث قالمث ذكر وصف بالغته مبا أطال فيه، ووصف البحر ركبه حىت خل
اخلدمة مستخرجة لإلذن يف احلضور والتشرف مبيمون اللقاء، وإن زاحم به أوقات الطاعات ومواقيت 

وللمتوكل لنفسه أن يدعي أن يف ذلك . وشغل على اختصاره عن شيء من املهام واألوطار. األذكار
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واملنشود .  الطرف لقاطنيه وطارقيته كاألب الربضرباً من ضروب الرب، فإنه قد أصبح وهللا احلمد يف هذا
من األرحيية الكرمية إكرام مثوى خدمته، وتلقيها مبا يزيل عنها انقباض الغريب ووحشته، وحرية القادم 

ودهشته، فعنده حياء طبيعي لعلٍة متجاوزٍة للقدر احملمود غذيت به طفالً،فإن رمت غريه عصاين وأعرتين 
وحضر الشيخ النفيس وصحبته ما قابل كرمي : ليه بعد احلضور عنده رقعةً منهاوكتب إ. به ألفة املهد

االهتمام الذي صدر عنه من األدعية واألثنية مبا ال يزال يواليه ويرفعه ويهديه، ولق أخجله أن يرى نفسه 
ايل ومقترحه أن خيص من حسن الرأي الع. يف صورة مثقٍل، أو يرى بعني غري موحٍد يف دين هواه متنقٍل

بشعار يبهج وال ينهج، ويشرع له سبيالً يف الفخر وينهج، وأن يشري بأسطٍر باخلط الكرمي يفوق املال، 
ويبقى اجلمال، فأبقى السمات ما خطته ميينه، وأثبت الصفات ما دل عليه تزيينه، وأزكى الشهادات ما 

نزاع حيضه على حضور اخلدمة وقد حصل اخلادم بني . تطوع به كرمه، وأعطر رياض احلمد ما أنبتته دميه
  : وقد ترجم عن حاله هذه بأبيات الشاعر أيب عبد اهللا وهي. وينشطه، وخوف إبراٍم يقبضه ويثبطه

 دار األستاذ في عشواء حول  قد حصلت للخوف منها حالة

 ظني في الموضعين برائي ساء  تأخرت أو تقدمت فيها إلن

  أم من ورائي؟مي خير في ذاك   أدري من الضالل أقدا لست

 في جريدة األولياء عندكم  الخدمة التي تؤثر اسمي أوثر

 من المبرمين والثقالء ت  أخشى أني أعد إذاجئ ثم

 شئتم من هذه األسماء حيث  تحيرت فاجعلوا أنتم اسمي قد

 -ومن عبث اخلاطر وهوسه أبيات تشوفت فيها احلجاز بعد جماوريت باحلم الشريف مبكة : ومن خطه

  :  سنة اثنتني أو ثالٍث وسبعني وهي-سها اهللا قد

 منى والسامرون هجوع؟ بخيف  هل يشفي من الوجد وقفة خليلي

 وعيٍش مضى بالمأزمين رجوع؟  للييالت المحصب عودة وهل

  رعت من عهودي ما أضاع مضيع؟  وهل سرحة بالسفح من أيمن الصفا

    

 در الزمان بديع؟ذاك من غ وما  وهل قوضت خيم على أبرق الحما

 لو يقضى لهن شروع؟ حوائم  تردن ماء بشعب ابن عامٍر وهل

 بقلوب العاشقين ولوع له  ذاك إال عارض من طماعٍة وما
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 مني والغرام مطيع فللشوق  متى أعص التجلد واألسى وإني

 نضار والخيام جميع وعودي  جيرتي إذ للزمان نضارة فيا

 الهوى للنازلين مريع ووادي  واأليام فينا حميدة بنعمان

 ريع بالبين المشت مروع وال  أزمع الحي اليمانون نيةً وما

 من البيد معدو الفجاج وسيع  حزناً أني أبيت وبيننا كفى

 يجف المزن وهو هموع وطرفاً  نفساً قد تولى بها األسى أعالج

  : - حرسها اهللا تعاىل -وان مبكة ومن خطه أيضاً بيتان صدرت ما كتاباً يف هذه الرقعة إىل بعض اخل

 أعمي يوم راح مناديا فرق  أال قل لجيران الصفا ليت داعي الت

 المنقى شعبةً من فؤاديا بشعب  لقد ودعت يوم وداعكم لعمري

فصار العوارف اليت : ومن خطه رسالة كتبها إىل الفاضل أيضاً يسأله شيئاً من رسائله، قال يف آخرها
 مبسوط اليد يف عباد اهللا بالفرض، - أطال اهللا بقاءه -لى اإلمياء وقوفاً مع حمتد سيدنا اقتصر يف ذكرها ع

" وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض . " مقرضاً له عناء مهه فيهم أحسن القرض، منجزاً هلم ما وعد

فية، فال يكمل ذاك ومثله كالبيت من القريض قبل القافية، واملريض الذي مطلته األيام بالعا. عند اخلادم
وال يتطرب به املشوق، وال يترمن به الكئيب، وال يتسلى به الغريب دون متامه، وتكافؤ أجزاء نظامه، 

 حىت جيد روحه روح الشفاء - وإن شرفت -وعبقه مبسك ختامه، وال حيس هذا بلذٍة على احلقيقة 
  .ار بتكميلها لك ومجعهافيدرك مزيتها بطرق الصحة، ومروءا حبلسة مسعها، وتساعفه األقد

 ال بالدنانير أكلف بقرطاسها  أسفي إال عليها فإنني وما

  سألحف في استيهابها وأكلف  لي بما أهواه منها فإنني فجد

 قبيح لدى نقادها المتكلف  هذه األهواء إال غرائز وما

ناس، فليس له أن يكون وإن كان اخلادم عن حال من شرف ذا من أفناء الناس، ومل يكمل بعدته اإلستئ
معترضاً، وال أن يتلقى ذلك بغري التسليم والرضا، فإن اخلدمة السامية هي اليت تبني لديها األقدار، 

  .وبأفعاهلا تترتب املنازل وتتفات األخطار

وكنت عند كوين مبرو عرض علي شيخنا فخر الدين أبو املظفر عبد الرحيم بن تاج اإلسالم أيب سعٍد 
 جزءاً يشتمل على رسائل للحسن القطان إىل الرشيد الوطواط حمشوة -غمده اهللا برمحته  ت-السمعاين 
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بالسب له والثلب تصرحياً ال تعريضاً، ويلزمه احلجة يف أنه ب كتبه وسلبه نتيجة عمره، ويستحسب اهللا 
  : وضاق نطاق الزمان من حتصيلها وكتبها، وقلت. عليه

  اج نفٍس حال من دونها التركومن ح  منيٍة خلفت خلفي وبغية وكم

 لفرط الوجد أدركها الفتك وودت  ذكرتها تانفس حنت وأرزمت إذا

 بمثواها ثوى العلم والنسك نفوس  على تلك الديار وقدست سالم

وبقيت نفسي إليها متطلعٍة، وإىل مكنوا متلفتةً، فظفرت برسائل الرشيد حممد بن حممد بن عبد اجلليل 
ملعروف بالوطواط، متضمنة ألجوبة يدل آخرها على إضراب القطان عن مته، العمري البلخي ا

     : نسخة الرسالة األوىل: واإلذعان بإبراء ساحته

 أدام -قرع مسعي من أفواه الواردين وألسنة الطارئني على خوارزم أن سيدنا " بسم اهللا الرمحن الرحيم"
سه أقبل مبجامعه على أكل حلمي، واإلطناب يف  كلما تفرغ من مهمات نفسه، ووظائف در-اهللا فضله 

أهذا يليق بالفضل . سيب وشتمي، وينسبين إىل اإلغارة على كتبه، ويبالغ يف هتك أستار الكرم وحجبه
واملروءة؟ أو جيمل بالكرم والفتوة أن يفتري على أخيه امليلم مبثل هذا الكذب املقلق، والبهتان املؤمل، واهللا 

م النشور، وبعثت هذه الرمم البالية، من األجداث متدرعٍة مالبس احلياة الثانية، إذا نفخ يف الصور يو
ومجعت عباد اهللا يف مواقف العرصات، وتطايرت صحائف األعمال إىل أرباا، وسئلت كل نفٍس عما 
كسبت، فمن مسيٍء يسحب على وجهه إىل النار، ومن حمسن حيمل على أعطاف املالئكة إىل اجلنة، مل 

 يف ذلك املقام اهلائل أحد بذيلي طالباً مين ملكاً غصبته، وال ماالً بته، أو دماً سفكته، أو ستراً يتعلق
هتكته، أو شخصاً قتلته، أو حقاً أبطلته، وهاأنذا قد آتاين اهللا من الوجه احلالل قريباً من ألف جملٍد من 

 على خزائن الكتب املبنة يف بالد الكتب النفيسة، والدفاتر الفائقة، والنسخ الشريفة، ووقفت كلها
 لينتفع املسلمون ا، ومن كانت عقيدته هكذا كيف يستجيز من نفسه أن يغري - عمرها اهللا -اإلسالم 

على كتب إماٍم من شيوخ العلم، أنفق مجيع عمره حىت حصل أوراقاً يسرية، لو بيعت يف األسواق ملا 
، فافتراء الكذب على مثلي ذنب - أدام اهللا فضله -رين سيدنا أحضر بثمنها مائدة لئيٍم، اهللا اهللا، ال يفت

يتعثر يف أذياله يوم القيامة، وليخافن اهللا الذي ال إله إال هو، وليتذكرن يوماً يثاب الصادق فيه على 
فورد على الرشيد جواب عن هذه الرسالة يكون يف حنو . صدقه، ويعاقب الكاذب على كذبه، والسالم

    :  يف القول، ويصرح فيه بالسب والتهمة، فكتب الرشيدكراستني يغلظ له

 أطال اهللا بقاءه يف دولة مفترة املباسم، ونعمٍة متجددة -ورد كتاب سيدنا " بسم اهللا الرمحن الرحيم"
 - مشتمالً من اإليذاء واإلحياش، واإلبذاء واإلفحاش على كلماٍت، بل على ظلماٍت، لو أطفأ -املراسيم 
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 بعض هلبه، وسكن نائرة غضبه، مث عاد إليه متصفحاً أللفاظه ومبانيه، ملا ارتضى ذلك من - أدام اهللا علوه
 -دينه وعقله، ولكا استحسنه من كرمه وفضله، إال أين أعذره فيما قال، قصر كالمه أو طال، لعلمي أنه 

نوائب،  مسلوب مغلوب، جريح أسنة القهر، طريح صدمات الدهر، عضته أنياب ال-أدام اهللا علوه 
وخدشته أظفار املصائب، بت كتبه وأمواله، وغصبت رحاله وأثقاله، وطالب الثأر يقصد كل راجٍل 

 أن وقعة مرو - أدام اهللا علوه -وفارٍس، وصاحب الضالة يتهم كل قائٍم وجالٍس، ولقد علم سيدنا 
، وكان قد حلقت يف عمرها اهللا كانت واقعةً عامةً، مشلت كل جبهٍة وحافٍر، وطبقت كل صائٍح وصافٍر

ذلك الوقت بعسكر خوارزمشاه من طبقات الناس أوزاع وأخياف، ومن حشرات األرض أنواع 
وأصناف، قصارى مههم القتل واإلغارة، ومنتهى أرم اإلحراق واإلبارة وأوباش مرو أيضاً كانوا 

تبعٍد أن يكون قد ظفر خيرجون من مكامنهم يف الليايل، ويتعرضون لبيوت السادات واملوايل، فليسس مبس
 وقد خاب من -بكتبه من أولئك األقوام أحد ال يعرف شأنه، وال يعلم مكانه، أما أنا فاهللا تعاىل يعلم 

 أين ما فتحت لإلغارة بابه، وال بت كتابة، بل ذهبت يوماً على مقتضى إشارته -استشهده باطالً 
فيعة، ورأيت كتباً كثريةً فوق ما حييط به عد، أو الكرمية ألمحل كتبه إىل املعسكر، فلما دخلت داره الر

تقل هذه أمر مشكل، ومحل هذه خطب معضل، فتركتها حباهلا يف أماكنها، : يشتمل عليه حد، فقلت
وخليتها برمتها يف معادا، وخرجت كما دخلت خايل احلقائب، فارغ الزكائب، فإن كنت غصبت يوم 

 كتاباً أو جزءاً أو دفتراً أو من سائر أمواله شيئاً -أدام اهللا علوه  -وقعة مرو أو قبلها أو بعدها من كتبه 
صغر أو جل، كثر أو قل، أو رضيت أن يغصبه أحد من أتباعي واملنتمني إيل، أو عرفت غاصباً غصبه، أو 
ناهباً به، فأخفيت ذلك عنه، أو كتمته منه، فأنا بريء من اهللا وهو بريء مين، وإن كنت فعلت بنفسي 

اً مما ذكرت، أو رضيت أن يفعله أحد من املتعلقني يب، أو عرفت فاعالً فعله، فعلي هللا أن أحج بيته شيئ
املعظم املكرم راجالً راجالً حافياً، وعلى عاتقي الزاد واملزادة عشر مراٍت، وإن كنت فعلت شيئاً من 

ماٍل ملكته مييين فهو يف سبيل ذلك، أو رضيت أن يفعله أحد من املتعلقني يب، أو عرفت فاعالً فعله، فكل 
اهللا على مساكني احلرمني، وإن كنت فعلت شيئاً من ذلك، أو رضيت أن يفعله أحد من املتعلقني يب أو 
عرفت فاعالً فعله، فكل عبٍد ملكته أو أملكه فهو حر، وإن كنت فعلت شيئاً من ذلك، أو رضيت أن 

فكل امرأة تزوجتها أو أتزوجها فهي طالق مين ثالث يفعله أحد من املتعلقني يب أو عرفت فاعالً فعله، 
طلقاٍت، هذه األميان والنذور كتبتها ببناين، وأجريتها على لساين، ال خوفاً من غوائله، وال هرباً من 

حبائله، فإن الصلح آمن أهله، واإلسالم جب ما قبله، ولكن إظهاراً خللو راحيت، وبراءة ساحيت، وشفقةً 
 وصيانةً لفاضٍل مثله ال مثيل له يف أقطار الشرق والغرب، وأقاصي الرب والبحر، أن -لوه  أدام اهللا ع-عليه 

 مما يورث ذماً، ويعقب - عصمنا اهللا وإياه -. يسلك طريقةً غري مستصوبٍة وخيتار شريعةً غري مستعذبٍة
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  .إمثا

سوجةً على منوال آخر، وقد بعث يف قران هذه اخلدمة خدمةً أخرى مفرطةً يف الطول، جمررةً للذيول، من
كالكي للداء إذا استحكمت شدته، وتطاولت مدته، وعجز األساة عن معاجلته، واألطباء عن مداواته، 

 فيها النجدين، وأريته الطريقني، ودفعت عنان اإلختيار إليه، ووضعت زمام - أدام اهللا علوه -وهديته 
 وفقه اهللا للصواب واألصلح، -. إما ما يساءاإلسار يف يديه، ليسلك منهما ما يشاء، إما ما يسر به و

 إن شاء اهللا تعاىل -وأسعدة باألرشد واألجنح، وجعله من الصاحلني املصلحني، والفائزين املعليمن 
  .والسالم

    : وكتب إليه مع الكتاب املتقدم ذكره

عمٍة هاطلة  أطال اهللا بقاك يف دولٍة مشرقة الكواكب، ون-صادفين ": بسم اهللا الرمحن الرحيم " 
 خطابه الكرمي وكتابه الشريف خبوارزم، وأنا ناعم البال -السحائب، وسالمٍة طيبة املشارع واملشارب 

منتظم احلال، ومنة النفس يف دعٍة، ومن العيش يف سعٍة، واحلمد هللا على ذلك، وبه الثقة واحلول، وله املنة 
ستقبالً إياه، ومددت إليه مييين مد معٍز والطول، وحني تنسمت من يد حامله رياه، وثبت من مكاين م

كرامة ساقها اهللا تعاىل إيل، وسعادة ألقت : وأخذته بطرف كمي أخذ جمٍل معظٍم، وقلت يف نفسي. مكرٍم
أنوارها علي، وأرسلت يف احلال قاصداً ذروات األشراف، وسروات األطراف، وبعثت يف الساعة مرعاً 

 األباطح واألودية، ودعوت من كل حلٍة رئيسها وزعيمها، ومن إىل رجاالت األخبية واألبنية، وساكنة
كل خطٍة كبريها وعظيمها، حىت اجتمع عندي البدوي واحلضري، واحتشد يف ربعي الربعي واملضري، مث 
 عرضت عليهم كتاباً شريفاً خبتمه، وحنيت ظهري لتقبيله ولثمه، وطلبت خطيباً مصقعاً من بلغاء بين معد

صيح البيان، ووضعت له يف مرتيل منرباً من الساج، مغشى بالدرر والديباج، ليصعد به صحيح اللسان، ف
ذرا األعواد، ويقرأه على رؤوس األشهاد، فرفع الكل أصوام مينةً ويسرةً، وسألوين خفيةً وجهرةً، ما هذا 

لزمان ملثله، ومل كتاب إماٍم مل تلمح عني ا: الذي تظهره لنا وتعرضه؟ وتوجب علينا مساعه وتفرضه؟ فقلت
تسمح يد الليايل بشكله، كتاب إماٍم هو يف العلم صاحب آياٍت، ويف الفضل سابق غاياٍت، إمام تطلع 

جنوم اجلو دون قدره، وحتسد رياض اخللد أطايب صدره، كتاب إماٍم مت به حساب العلماء، كما مت 
ا يد بيضاء، وقالدة جمٍد رصعتها مهة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حساب األنبياء، صحيفة فخٍر حرر

 وذكرت من مناقبه ومآثره، ما امتأل بنشره - أدام اهللا علوه ومفاخره -روعاء، ونشرت من معايل سيدنا 
النادي، وسال من ذكره الوادي، فسكنوا وسكتوا، وأصغوا وأنصتوا، فلما فضضت ختامه، وحدرت 

ينت يف أدراجه من أهوال يوم احملشر، ما أطال السهاد، لثامه، وشاهدت يف أثنائه من الفزع األكرب، وعا
وأطار الرقاد، وشق جلباب الصرب ومريطاء اجللد، وجرح سواد العني وسويداء اخللد، حسبته حلةً 
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خسروانيةً، فوجدته حربةً هندوانيةً، كتاب ال بل كتائب تفل كل جيٍش، وخطاب ال بل خطوب تكدر 
 كالم، وفصول ال بل يف اجلوانح نصول، وأسجاع مؤنقة ال بل كل عيٍش، وكالم ال بل يف األضالع

أوجاع موبقة، كله كأنه نازلة الدهر، وقاصمة الظهر، كأمنا ألفاظه أنياب األراقم، ومعانيه أظفار 
 دفاع األمراض بطبه، فلم أمرضين بفضائح سبه؟ ونطاسي اجلراح - أدام اهللا علوه -الضراغم، وهو 

  ح ظلمه؟ بعلمه، فلم جرحين بقبائ

  ومسقمتي جفوات الطبيب  أرجى شفاء السقام وممن

ما هذا اإلنذار واإليعاد؟ وما هذا اإلبراق واإلرعاد؟ كأنه صاحب دلدل وفارس يليٍل، أو كأنه من أقيال 
اليمن، وأبطال الزمن، أو كأنه ثعبان احلرب، وشيطان الطعن والضرب، وذكر البول، أوىل به من ذكر 

  : رباز أوىل به من حديث الربازوحديث ال. اهلول

  ورجاالً للوصال  للهجر رجاالً إن

    

مصصت دمي من عرقي، أوليس يدري أن امتصاص الدماء من خصائص : - أدام اهللا علوه -قال 
 امرأً عرف قدره، ومل يتعد - رحم اهللا -بضاعته، والتصرف يف اللحوم والعظام من لوازم صناعته؟ 

دم من اخلصال الذميمة، واألفعال اللئيمة، إيذاء الصغار والكبار، وإحياش العبيد طوره، وشر ما يف بين آ
 جبلة فطر عليها، وطبيعة استرسل معها، وسجية شهر بني العامة - أدام اهللا فضله -: وهذا له. واألحرار

اً غفرياً، واخلاصة ا، يشتم كل يوم يف مرتله ومكانه، وعلى سدة داره وطرف دكانه، خلقاً كثرياً، ومج
من الرافعني قصصاً إليه، والعارضني عللهم عليه، فريجعون وجفوم تتصوب عرباا، وقلوم تتصعد 

زفراا، ملا يالقون من سوء خلقه، ويقاسون من خشونة نطقه، ويقفلون وأمل ذلك التهجم واإلعراض، 
وهلذا جعل شخصه وصري نفسه، والوقيعة يف األحشاب واألعراض، أشد عليهم من أمل األسقام واألمراض 

 ضحكة األداين واألقاصي، وسخرةً لألذناب والنواصي، حىت - مع أنه أفضل زمانه، وأعلم أوالد قرانه -
صار حبيث إذا مشى يف األسواق تعادى صبيان البلد حوله فيسخرون منه، ويضحكون عليه، وينعرون يف 

 اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف ابن املقفع حني رأى  إال ما قال- أدام اهللا علوه -قفاه، وال أقول فيه 
أنه مر ببيت النار : ومن قصور عقل ابن املقفع. علم وافر، وعقل قاصر: كمال فضله، ونقصان عقله

  : وكان من أوالد كسرى، فتنفس الصعداء، ومتثل ببيت األحوص بن حممٍد األنصاري

  وكلحذر العدى وبه الفؤاد م  بيت عاتكة الذي أتعزل يا
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قرياط عقٍل، خري من قنطار فضٍل : فام باوسية، فألقى يف تنوٍر مسجوٍر فأحرق، وما أصدق من قال
 رشاد مذهيب وإنكاره ضالل، وجحد سداد - أدام اهللا علوه -أنكر . ومثقال حلٍم، أنفع من مكيال علٍم

ضت، ويا أسكت اهللا شقشقةً سرييت وجحوده باطل حمال، فيا طري اهللا مججمة فرخت فيها األضاليل وبا
دفعت منها األباطيل وفاضت، وال أعين ذه اجلمجمة إال مججمته اليت ال عقل فيها، وال أريد ذه 

حىت مىت يتهمين بظنه؟ وإىل كم جيرعين دردي دنه؟ . الشقشقة إال شقشقته اليت يباينها الصدق وينافيها
 الفاسد، وومهه الكاذب، وحي من السماء إهلي، أو  أن ظنه الباطل، وخياله- أدام اهللا علوه -أحيسب 

إهلام يف احلقيقة رباين، أو آية نفث ا روح القدس يف روعه، ال بل هو واحد من أبناء زماننا، وهذا شر 
األزمنة، عجم الشيطان عوده فاستالنه، فصري خزانة خياله مكانه، فهذه اخلطرات اليت ختتلج يف جنانه 

ولقد بلغين من أفواه الرواة . تلك اخلياالت الشيطانية، ال من اإلهلامات الربانيةوتدور حول حسبانه من 
 أخذ بعني هذه التهمة الكاذبة قبل هذا واحداً من أعيان جلدته، - أدام اهللا علوه -: وألسنة الثقات، أنه

 وميته،  فأغار على أهله وبيته، وتعرض حليه- رمحه اهللا -وسكان بلدته، وهو مسعود بن املنتخب، 
 اللهم اصرع -وخرب دوره ورباعه، وغصب أثاثه وباعه، من غري حجٍة صححها، وال بينٍة أوضحها، 

 ومما أقضى منه العجب أن عهدي به -الظامل على اهلامة، وخذ منه للمظلوم حىت يرضى عنه يوم القيامة 
أسرع الدهرإىل تغري البشر،  قد كان خيرب األبدان، فها هو اآلن خيرب األوطان، وما - أدام اهللا عزه -

  .وما أقدره على تبديل الصور والسري

    

قرأت يف بعض الكتب أن خليفةً من اخللفاء رأى يف منامه أن واحداً من ندمائه وثب عليه ليقتله، فلما 
ماذا فعلت من الذنب حىت استوجبت هذه العقوبة؟ قال : أصبح استدعى الندمي وأمر بقتله، فقال له الندمي

 -إن يوسف بن يعقوب : ما فعلت شيئاً، ولكين رأيت يف املنام أنك تقتلين، فقال له الندمي: يفةاخلل

 مع كونه صديقاً نبياً احتاجت رؤياه إىل تعبريه، وافتقرت أحاديثه إىل -صلوات اهللا وسالمه عليهما 
كذا ظنون مجيع ه: وأنا أقول. أفتستغين رؤياك عن مثل ذلك؟ فضحك اخلليفة وخاله. تأويٍل وتفسٍري

 تفرد بينهم بذاته، وتوحد بعظمة - أدام اهللا علوه -ذوي األلباب، معرضة للخطأ والصواب، كأنه 
صفاته، فترتهت ظنونه عن السهو، وتقدست أحاديثه عن اللغو، عصمنا اهللا من الكرب البائن والعجب 

قدته، وقد بلغ غاية شيبه، وأخذ  من غفلته ويستيقظ من ر- أدام اهللا علوه -الشائن، أما حان أن ينتبه 
املوت بلحيته وجيبه، يقرع كل ساعٍة منادى الفناء يف أذنه الصماء، أن أترك أوطانك، واهجر أهلك 
وجريانك، وارحل إىل جهنم خبيلك ورجلك، فإا قد أوقدت نرياا ألجلك، وما حرص جهنم على 

قة، مذموم الطريقة، يتظاهر باإلمث شيء كحرصها على إحراق شيٍخ غوٍي، وهٍم غٍيب، سيئ اخللي
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 بلغ ساحل احلياة، ووقف على ثنية الوداع، - أدام اهللا علوه -والعدوان، ويتبع خطوات الشيطان، وهو 
وهم حبر عمره بالنضوب ومال جنم بقائه للغروب، فما ظنه؟ هل يف احلياة طمع وقد بليت جدته وفنيت 

  : ره؟مدته، وتراجع أمره، وأريب على الثمانني عم

  وقد جاوزت رأس الثمانين سنه  الفتى عوداً إلى طيباته أيرجو

كتبت هذه األحرف على سبيل النموذج واجلواب بعد يف اجلراب، والسيف مل يسل من القراب فإن 
 واتعظ، وترك الفظاظة والغلظ، وعاد إىل كرم العهد، وصفاء الود فأنا خادم - أدام اهللا علوه -انزجر 

  : يع، وتلميذ معتقدخملص، وعبد مط

  تريه المنايا ال ينادي وليدها  فعندي للعدو وقائع وإال

  الحسن بن محمٍد المهلبي أبو محمٍد

 وكان يف -قد سقطت من نسختنا أوائل الترمجة قصيدة خياطب فيها أبا جعفٍر الصيمري، ويذكر املهليب 
  : -صحبته 

 قته تهتانافيه السحاب وال س  لقينا من القاطول ال هطلت ماذا

 حسرى ولم نأل إحكاماً وإتقاناً  سددناه وارتدت غواديه فقد

 توهمه راوه ثهالنا حتى  وقد دعمنا له سكراً سما وطما

 وقاسى فيه أشجانا مهلبي  واستفرغ الوسع حتى طم خادمك ال

 تخالها في ظالم الليل نيرانا  منه بآراٍء مثقفة نجاه

 وأيقظت فيما بات يقظانا رهاًك  بحرأ بطوٍد فاستكانله رميت

 تبدل بالعصيان إذعانا إال  وما تقابل باإلقبال ممتنعاً

    

مث خرج معز الدولة والصيمري إىل املوصل لقتال ناصر الدولة، فاستخلف الصيمري املهليب وأبا احلسن 
لطلب عمران بن طازاد بن عيسى على األمور مبدينة السالم إىل أن عاد، مث خرج الصيمري إىل البطيحة 

شاهني، واستناب حبضرة معز الدولة أبا حممٍد وحد يف سنة مثاٍن وثالثني وثالمثائٍة، فخدم أبو حممٍد معز 
الدولة خدمة خفف ا عنه وخف على قلبه، فقبله ومال إليه، وبلغ أبا جعفٍر ذلك فثقل عليه، فتطلب 

ه بالوقيعة والتهدد، وبلغ أبا حممٍد ذلك، فقلق أليب حممٍد الذنوب وحتمل ما أنكره عليه، وأطلق فيه لسان
واستشعر النكبة واهللكة، ألنه مل طمع من معز الدولة يف نصرته عليه، وعصمته منه، فما راعه إال ورود 
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كتاب الطائر بوفاة الصيمري، فجلس له يف العزاء، وأظهر له احلزن الشديد ولزم مرتله، واستدعاه معز 
شية األمور، إىل أن يقلد من يرى تقليده الوزارة وترشح للوزارة مجاعة، منهم الدولة وأمره باحلضور ومت

أبو علٍي احلسن بن هارون بن نصٍر، وأبو علٍي احلسن بن حممد الطربي، وأبو احلسن حممد بن أمحد 
املافروخي، وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد اخلوميين وبذلوا البذول، وضمنوا األموال، ووسط أبو علٍي 

طربي يف أمره والدة معز الدولة، وبذل مائيت ألف درهٍم عاجلةً على سبيل اهلدية مبطالبه معز الدولة، ال
ال : قد بقي بقية يسرية إذا ظهر أمري محلتها، فقال معز الدولة: فحمل منه مائةً ومثانني ألف درهٍم وقال

مث حضر اجلماعة املترشحون . لهأفعل إال بعد استيفاء املال، فعلم الطربي أنه خدع، وندم على ما مح
اخلاطبون وكل منه يعتقد أنه املختار املقلد، وجلسوا يف خركاٍة ينتظرون اإلذن، مث وصل القوم ووقفوا 

على مراتبهم، ودخل أبو حممٍد بعدهم وقام يف أخريام، فلما تكامل الناس أسر معز الدولة إىل أيب علٍي 
مع، فمشى إىل أيب حممٍد املهليب وقبل يده، وخاطبه باألستاذية على احلسن بن إبراهيم اخلازن قوالً مل يس

  .ما كان أبو جعفٍر خياطب به، ومحله إىل اخلزانة فخلع عليه القباء والسيف واملنطقة

فواهللا يا بين لقد رأيت الناس على طباقام ممن أمسيناه ومن يتلوهم من اجلند : قال جدي: قال هالل
وعاد أبو حممٍد إىل حضرة معز الدولة فخاطبه بالتعويل عليه . ل إىل يده فقبلهاوغريهم، والسعيد من وص

ف تقلد وزارته وتدبري دولته، وشكره أبو حممٍد شكراً أطال فيه، وخرج منصرفاً إىل داره، فقدم له 
شهري مبركٍب ذهٍب، وسار أبو حممٍد سبكتكني احلاجب بني يديه والقواد والناس يف موكبه، وذلك 

ٍث بقني من مجادى األوىل سنة تسٍع وثالثني وثالمثائٍة، مث جددت له اخللع من دار اخلالفة بالسواد لثال
 وقد مشى يف تلك الصحون - وكان ذا جثة و الزمان صيف -والسيف واملنطقة، فأثقلته هذه اخللع 

:  ملا جرى، فقالالكثرية، فسقط عند دخوله إىل حضرة املطيع هللا ووقع على ظهره فأقيم، وظن أنه حيصر

  : يا أمري املؤمنني

 بلبس القباء والمزجين ن  خرسنوه وما درى ما خراسا

    

مث أكثر الشكر وأطال فيه، فاستحسنت منه هذه البديهة على تلك الصورة، وركب إىل داره ومجيع 
 هلج معز اجليش معه وحجاب اخلالفة ومعز الدولة بني يديه، فلما كانت سنة إحدى ومخسني وثالمثائٍة،

الدولة بذكر عمان، وحدث نفسه بأخذها، وأغراه بذلك املعروف بكرك أحد النقباء األصاغر، فأمر 
املهليب باخلروج باخلروج إليها فدافعه ووضع عليه من يزهده فيها فلم يزدد إال جلاجاً، وكان أبو حممٍد 

ستحدثه من غري أن خيرج بأحٍد منهم يؤذي حاشية معز الدولة فإنه ألزمهم تقسيطاً يف نفقة البناء الذي ا
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إىل عسٍف، فأحفظهم فعله، فبعثوا معز الدولة على إخراجه، فما أحل عليه ضمن له أن يستخرج من هؤالء 
مجلةً كبريةً يستعني ا يف هذا الوجه، فمكنه من ذلك بعد أن شرط عليه أخذ العفوة جتنب اإلجحاف، 

منها مخسمائة ألف درهٍم من أيب علٍي احلسن بن إبراهيم فقبض على مجاعٍة وأخذ منهم ألفي درهٍم، 
النصراين اخلازن، ومعز الدولة على غاية العناية بأمره والثقة بأنه ال مال له، وأظهر أبو علٍي الفقر وسوء 

احلال، وأنه اقترض املال الذي أداه من الناس، فشق ذلك على معز الدولة وظنه حقاً، واعتل أبو علٍي 
مات، فاعتقد معز الدولة أن أبا حممٍد قتله ملا عامله به، وأقبل عليه يلومه وحيلف له أنه يقيده عقيب ذلك و

به،، فلم يلتفت أبو حممٍد إىل ذلك، وبادر إىل دار أيب علٍي وقبض على خادٍم له صغٍري كان خيتصه ويثق 
ة قماقم فيها نيف وتسعون به، ومناه ووعده، فدله على دفٍني كان أليب علٍي يف الدار فاستخرج منه عد

هذا قدر أمانة خازنك الذي ظننت أين قد قتلته باليسري الذي : ألف ديناٍر، ومحلها إىل معز الدولة وقال له
مث . أخذته لك منه، وما فيه درهم من مالك، وإمنا اقترضه من أوالدك وحرمك وغلمانك وشنع عليك

در أبو حممٍد أن معز الدولة ميكنه من احلاشية الباقني تتبع أسبابه وأخذ منهم متام مائيت ألف دينار، وق
ويعفيه من اخلروج فلم يفعل، وجد به جداً شديداً يف اإلحندار، فاحندر يف مجادى اآلخرة من سنة اثنتني 
ومخسني وثالمثائٍة، ومتادت أيامه بالبصرة للتأهب واالستعداد، وامتنع العسكر ارد من ركوب البحر، 

لة ذلك، فامه بأنه بعث العسكر على الشغب، فكاتبه باجلد واإلنكار عليه يف توقفه وإلزام فبلغ معز الدو
املسري، ووجد أعداؤه طريقاً للطعن عليه، واغتنموا تنكر معز الدولة عليه، وأقاموا يف نفسه أنه احندر من 

ربيديون، وأن العسكر مدينة السالم وهو ال يعتقد العود إليها، وأنه سيغلب على البصرة كما تغلب ال
الذي معه والعشائر هناك على طاعٍة له، وعظموا عنده أحواله، فتدوخ معز الدولة بأقاويلهم، وعرف أبو 
حممٍد ذلك فأطلق لسانه فيهم، وخرق الستر بينه وبينهم، وتطابقت اجلماعة يف املشورة على معز الدولة 

عمان، وجعلوه على ثقٍة من أم يسدون مسده، بالقبض عليه واإلعتياض بأمواله عما يقدر حصوله من 
فمال إىل قوهلم وكتب إىل أيب حممٍد يعفيه من اإلمتام إىل عمان، ويرسم له اإلنكفاء إىل مدينة السالم، 

وعلم أبو حممٍد باحلال، ووطن نفسه على الصرب وركوب أصعب املراكب فيه، وأن يدخل فيما دخل فيه 
 وأصحابه وخصومه وأعدائه، وكان ملياً بذلك، فهجمت عليه علته اليت القوم، ويتوىل هو مصادرة نفسه

مات منها، وتردد بني إفاقٍة ونكسٍة إىل أن وردت الكتب باليأس منه، فأنفذ معز الدولة حينئٍذ أحد ثقاته 
مملوءٍة على ظاهر العيادة له، وباطب االستظهار على ماله وحاشيته، فألقاه يف طريقه حمموالً يف حمفٍة كبريٍة 

بالفرش الوثرية، ومعه فيها من خيدمه ويعلله، ويتناوب يف محلها مجاعة من احلمالني، فلما انتهى إىل زواطا 
قضى حنبه ومضى لسبيله، وسقط الطائر مبدينة السالم بذلك، فقبض على أسبابه وحرمه وولده، 

 مال صامت وال ذخرية فصودرت اجلماعة، ووقع السرف يف االستقصاء عليهم، فلم يظهر أليب حممٍد
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باطنة، وبانت ملعز الدولة نصيحته، وبطالن النكري عليه، وقد كان يصل إليه من حقوق الرقاب يف ضياعه 
وما يأخذه من إقطاعه، ويستثين به على عماله مال كثري يستوفيه جهراً من غري أن توقع فيه أمانة، 

هدايا جليلٍة كان يتكلفها ملعز الدولة يف أيام وبصرف مجيعه يف مئونته ونفقاته وصالته وهباته، وإىل 
  .النواريز واملهاريج

    

وعطف معز لدولة على اجلماعة يطالبهم بالضمانات اليت ضمنوها فاحتجوا بوفاته، ووعدوا بالبحث عن 
ودائعه، وتدافعت األيام واندرج األمر، فكان الذي صح من مال أيب حممٍد ومال حرمه وأوالده وأسبابه 

آالف درهٍم، فيها الصامت والناطق والباطن، وأمثان الغالت وارتفاق األمالك واألموال، وأموال مخسة 
مجاعٍة من التجار أخذت بالتأويالت، وكانت وفاته سبباً لصيانته عن عاجل ابتذاهلم له، وصيانتهم عن 

لسبت لثالث لياٍل آجل بلواهم به، وكانت مدة وزارته ثالث عشرة سنة وثالثة أشهٍر، ووفاته يف يوم ا
  : وأليب حممٍد. بقني من سنة اثنتني ومخسني وثالمثائٍة

 لهم غفلة ونوم حمقى  قضيت نحبي فسر قوم

 للشامتين يوم وليس  يومي على حتم كأن

صاغ أبو حممٍد دواة ومرفعاً وحالمها حليةً كثريةً مشرقةً : وحدثين أبو إسحاق جدي قال: قال هالل
يف عرض شرب، وكذلك كانت آالته عظاماً، حىت إن آلة دسته مثل خماده مساند وكانت ذراعاً وكسراً 

الدسوت إىل ما جيري هذا ارى من آالت االستعمال، وقدمت الدواة بني يديه يف مرفعها وأبو أمحد 
الفضل بن عبد الرمحن الشريازي وأنا إىل جانبه، فتذاكرنا سراً حسن الدواة وجاللتها وعظمتها، مث قال 

يدخل يف حر أمه : وأي شيء يعمل الوزير؟ قال: ما كان أحوجين إليها ألبيعها وأتسع بثمنها، فقلت: يل
ومسع أبو حممٍد ما جرى بيننا باإلصغاء منه إلينا، وذهب ذاك علينا، فاجتمعت مع أيب أمحد من غٍد فقال 

دواة ومرفعها، ومنديل فيه جاءين البارحة رسول الوزير ومعه ال: قال. ال: عرفت خرب الدواة؟ قلت: يل
أنا عارف بأمرك يف قصور املواد : الوزير يقول لك: عشر قطع ثياباً حساناً ومخسة آالف درهٍم وقال

عنك، وتضاعف املؤن عليك، وأنت تعرف شغلي وانقطاعي به عن كل حٍق يلزمين، وقد آثرتك ذه 
لت معها ما جتدد به كسوتك وتصرفه يف الدواة ملا ظننته من استحسانك إياها اليوم عند مشاهدتك، ومح

بعض نفقتك، وانصرف الرسول، وبقيت متحرياً متعجباً من اتفاق ما جتارينا به أمس زحدوث هذا على 
أثره، وتقدم أبو حممٍد بصياغة دواٍة أخرى على شكلها ومرفٍع مثل مرفعها، فصيغت يف أقرب مدٍة، 

  .يه وهو يوقع منهاودخلنا إىل جملسه وقد فرغ منها وتركت بني يد
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هيه من منكما يريدها بشرط اإلعفاء من الدخول : ونظر أبو حممٍد إىل وإىل أيب أمحد وحنن نلحظها فقال
بل ميتع اهللا موالنا وسيدنا الوزير ا، ويبقيه حىت يهب ألفاً : وقلنا. فخجلنا وعلمنا أنه كان قد مسع قولنا

 يف كل ساعٍة، بل حلظٍة بل حملٍة، وعلى كل نفٍس شريفٍة مثلها، اللهم أنت جدد الرمحة والرضوان عليه
  .ومهٍة عاليٍة، إنك العلي حتب معايل األمور وأشرافها، وتبغض سفسافها

كان أبو حممٍد املهليب يناصف العشرة أوقات خلوته، ويبسطنا يف : وحدث إبراهيم بن هالٍل قال: قال
وقوراً، ومهيباً وحمذوراً، آخذاً يف اجلد الذي ال يتخونه املزح إىل أبعد غايٍة، فإذا جلس للعمل كان امرأ 

 وقد حقنه البول وما كان يعتريه -نقص، وال يتداخله ضعف، فاتفق أن صعد يوماً من طيارٍة إىل داره 
 وكذاك كانت عادته جاريةً يف أخلية داره حفاظاً هلا - فقصد بعض األخلية فوجده مقفالً -من سلسه 

  :  أن يدعو الفراش وحيضر، فقال يل متبادراً على نفسه فأىب-عن االبتذال 

  فما بال الكنيف عليه قفل؟  فهبك طعامك استوثقت منه

: لعمري إنه موضع عجٍب، وإذا وقع االجتياط يف األصل فقد استغىن عنه يف الفرع، فضحك وقال: فقلت

  .اسكت يا فاعل يا صانع: فقال. وجدت مقاالً: فقلت. أوسعتنا هجاًء

: وأجلسين معز الدولة ألكتب بني يديه وأبو حممٍد املهليب قائم فحجبين عن الشمس، فقال: ل أبو إسحققا

  : ومن شعر املهليب! وضحك. أحسن وتسئ! واعجباً: فقال. ثخني: كيف ترى هذا الظل؟ فقلت

  وهزاراً يشدو فيزداد عشقي  هالالً يبدوا لتهتاج نفسي يا

 الناس أنت مالك رقي كذب  الناس أن رقك ملكي زعم

 ونفسي -كنت أيام حداثيت وقصر حايل، وصغر تصريف أسكن داراً لطيفةً : وحدث أبو حممٍد املهليب قال
 فأصبحت يوماً وقد جاء -مع ذلك تنازع يف األمور العظيمة، إال أن اجلد قاعد، واملقدور غري مساعٍد 

  : املطر وازدادت احلجرة إظالماً، وصدري ا ضيقاً، فقلت

  اف ويعمى البصير فيها نهارا  في حجرٍة تجل عن الوص أنا

    

 ل يولي األنام عنها فرارا  هي في الصبح كالظالم وفي اللي

 عقرباً وأحذر فارا أتقي  أنا منها كأنني جوف بئٍر

حيطانها تميد انهيارا خلت  وإذا ما الرياح هبت رخاء 

 لت الحذارامن حذاري فقد مل  ورب عجل خرابها وأرحني
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كنت مع : حدث القاضي أبو بكر بن عند الرمحن بن خزمية قال: حتدث أبو احلسني هالل بن احملسن قال
الوزير املهليب باألهواز، فاتفق أن حضرت عنده يف يوٍم من شهر رمضان، والزمان صائف واحلر شديد، 

مع أيها القاضي صوت هذا أما تس: وحنن يف خيٍش بارٍد، فسمع صوت رجٍل ينادي على الناطف فقال
البائس يف مثل هذا الوقت؟ والشمس على رأسه، وحرها حتت قدميه، وحنن نقاسي يف مكاننا هذا البارد 
ما يقاسيه من احلر؟ وأمر بإحضاره فأحضر، فرآه شيخاً ضعيفاً عليه قميص رث وهو بغري سراويل ويف 

أمل : اطف ال تساوي مخسة دراهم، فقال لهرجله تاسومة خملقة، وعلى رأسه مئزر، ومعه نبيخة فيها ن
ما أهون على : يكن لك أيها الشيخ يف طريف النهار مندوحة عن مثل هذا الوقت؟ فتنفس الرجل وقال

  : وقال! الراقد سهر الساهد

 قضت لي ذاك أسباب القضا لكن  كنت بائع ناطٍف فيما مضى ما

   الغضارام المعاش ولو على جمر  المعيل تعذرت طلباته وإذا

إين أيها الوزير من أهل بيٍت مل يكن فيهم من : أراك متأدباً، فمن أين لك ذلك؟ فقال: فقال له الوزير
 فأعطاه مائة ديناٍر ومخسة أثواٍب، وجعل ذلك - وأسر إليه أنه من ولد معن بن زائدة -صناعته ما ترى 

  .رمساً له يف كل سنٍة

دت أبا حممٍد املهليب قد ابتيع له يف ثالثة أياٍم ورد بألف ديناٍر شاه: وحدث القاضي أبو علٍي التنوخي قال
فرش به جمالس وطرحه يف بركٍة عظيمٍة كانت يف داره، وهلا فوارات عجيبة يطرح الورد يف مائها 

وينفضه، وبعد شرابه عليه وبلوغه ما أراده منه أبه، وأليب عبيد اهللا احلسني بن أمحد بن احلجاج يرثي أبا 
  : حممٍد

 يرتجى فرح السلو لديه ال  يا معشر االلشعراء دعوة موجٍع

 دماً بعد الدموع عليه تبكي  القوافي بالوزير فإنها عزوا

 عفو اهللا بين يديه وجميل  الذي أمسى الثناء وراءه مات

 كنا نفر من الزمان إليه  الزمان بموته الحصن الذي هدم

 ل المجد من طرفيهحب وانبت  وتضاءلت همم المكارم والعال

 الجواد يقاد في شطنيه مثل  لئن قادته أسباب الردى عمري

 به أيام آل بويه فجعت  بنو بويٍه أنما فليعلمن

  : وأليب حممٍد املهليب
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 عهده عند الفراق؟ يفارق  يا أخي وقسيم نفسي أمثلي

  وينسبه الشقيق إلى الشقاق  سلوةً من بعد بعٍد ويسلو

 من يميني بالعتاق واوفى  تلك أشفىفأقسم بالعناق و

 جانباه عن التصاق تجافى  ألصقت بي طلباً قبيحاً لقد

كنت كثري املالزمة للوزير : وحدث أبو النجيب شداد بن إبراهيم اجلزري الشاعر امللقب بالظاهر قال
حل يف استدعائي، حممٍد املهليب، فاتفق أين غسلت ثيايب وأنفذ إيل يدعوين، فاعتذرت بعذٍر فلم يقبله وأ

  : فكتبت إليه

 ال كان شيطان كأنه  عبدك تحت الحبل عريان

 خليط وهي أوطان فيها  أثواباً كأن البلى يغسل

 دين كما للناس أديان  من ديني إن كان لي أرق

 عندي لك إحسان يصبح  حالي من قبل أن كأنها

 ولألقوال برهان فيها  يقول من يبصرني معرضاً

 الحيطان إنسان؟ عناكب   نسجت فوقههذا الذي قد

قد أنفذت لك ما تلبسه : فأنفذ يل جبةً وقميصاً وعمامةً وسراويل وكيساً فيه مخسمائة درهٍم وقال
وتدفعه إىل اخلياط ليصلح لك الثياب على ما تريده، فإن كنت غسلت التكة والاللكة فعرفين ألنفذ لك 

  : وأليب حممٍد املهليب. عوضها

 به صينت فما يتهتك حجاب  لشمس والغيم دونهاكأن ا ويوٍم

 فيها رداء ممسك تجللها  عروس بدت في زرقة من ثيابها

    : أنشدين الوزير أبو حممٍد املهليب لنفسه: أنشدين والدي قال: قرأت خبط احملسن بن إبراهيم الصابئ

 طيب مسمعٍة وصوت رنان من  تكامل لي ما قد ظفرت به إذا

 ومن حاجٍز إن شئت أغناني ديني  ا خلت رقتهالو تراه وقهوٍة

  بغي الخصي وعصيان ابن حمدان  أبالي بما القى الخليفة من فما

  : أنشدين األستاذ أبو حممٍد املهليب لنفسه: وقال الصاحب بن عباٍد

 وفي مهجتي لهيب الحريق د  لي من أحب والبين قد جد قال

   عليك طول الطريق؟قلت أبكي  ما الذي في الطريق تصنع بعدي
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كان أبو حممٍد املهليب يكثر احلديث على طعامه وكان طيب احلديث، : حدث أبو علٍي التنوخي قال
وأكثره مذاكرة باألدب وضروب احلديث على املائدة لكثرة من جيمعهم عليها من العلماء والكتاب 

أذكرين هذا حديثاً طريفاً، : ل يلوالندماء، وكنت كثرياً ما أحضر، فقدم إليه يف بعض األيام حجل فقا
كنت آكل معه يوماً وعلى املائدة خلق عظيم : وهو ما أخربين به بعض من كان يعاشر الراسيب األمري قال

فيهم رجل من رؤساء األكراد ااورين لعمله، وكان ممن يقطع الطريق، مث استأمن إليه فآمنه واختصه، 
ى مائدته إذ قدم حجل فألقى الراسيب منه واحدةً إىل الكردي وطالت أيامه معه وكان يف ذلك اليوم عل

ما : كما تالطف الرؤساء مؤاكليهم، فأخذها الكردي فجعل يضحك، فتعجب الراسيب من ذلك وقال
شيء ظريف : أخربين به، فقال: خرب كان يل، فقال: سبب هذا الضحك وما جرى ما يوجبه؟ فقال

كنت أيام قطع الطريق قد اجتزت يف احملجة الفالنية يف اجلبل : لفما هو؟ قا: قال. ذكرته ملا رأيت هذه
الفالين وأنا وحدي يف طلب من آخذ ثيابه، فاستقبلين رجل وحده، فاعترضته وصحن عليه فاستسلم إيل 
ووقف، فأخذت ما كان معه وطالبته أن يتعرى ففعل ومضى لينصرف، فخفت أن يلقاه يف الطريق من 

يا هذا أي شيٍء :  وحدي فأوخذ، فقبضت عليه وعلوته بالسيف ألقتله، فقاليستفزه علي فأطلب وأنا
بيين وبينك؟ أخذت ثيايب وال فائدة لك يف قتلي، فكتفته ومل ألتفت إىل قوله، وأقبلت أقنعه بالسيف، 

يا حجلة اشهدي يل عند اهللا تعاىل أين : فالتفت كأنه يطلب شيئاً فرأى حجلةً قائمةً على اجلبل فصاح
ل مظلوماً، فما زلت أضربه حىت قتلته، وسرت فما ذطرت هذا احلديث حىت رأيت هذه احلجلة، أقت

ال جرم واهللا إن شهادة : فذكرت محاقة هذا الرجل فضحكت، فانقلب عليه الراسيب يف رأسه حرد وقال
 السبيل، احلجلة عليك ال تضيع اليوم يف الدنيا قبل اآلخرة، وما آمنتك إال على ما كان منك من إفساد

. فاما الدماء فمعاذ اهللا أن أسقطها عنك يابن الفاعلة باألمان، وقد أجرى اهللا على لسانك اإلقرار عندي

فبادر الغلمان إليه بسيوفهم خيبطونه حىت تدحرج رأسه بني أيديهم على : يا غلمان اضربوا عنقه، قال
  .املائدة وجرت جثته، ومضى الراسيب حىت أمت غداءه

حضرت أبا حممٍد يف وزارته، وقد دفع إليه شاعر رقعة صغرية فقرأها وضحك وأمر له :  علٍيقال قال أبو
  : بألف درهٍم، وطرح الرقعة فقرأا وإذا فيها

  قد مس حال عبيدك الضر  من إليه النفع والضر يا

 دام يقبل قولك الدهر ما  تتركن الدهر يظلمني ال

    

كنت يف سنة اثنتني : قال أبو علٍي. أبو حممٍد خياطب باألستاذيةكان : قال إبراهيم بن هالٍل الصابئ
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ومخسني وثالمثائٍة ببغداد، فحضر أول يوٍم من شهر رمضان، فاصطحبت أنا وأبو الفتح عبد الواحد بن 
أيب علٍي احلسني بن هارون الكاتب يف دار أيب الغنائم الفضل بن الوزير أيب حممٍد املهليب لنهنئه بالشهر عند 

جه أبيه إىل عمان، وبلغ أبو حممٍد إىل موضٍع من أار البصرة يعرف بعلياباذ، ففترت نيته عن اخلروج نو
إىل عمان، واستوحش معز الدولة منه وفسد رأيه فيه، واعتل املهليب هناك، مث أمره معز الدولة بالرجوع 

ض عليه إذا حصل بواسط أو من علياباذ، وأال يتجاوزه، وقد اشتدت علته والناس بني مرجٍف بأنه يقب
أبو الفضل العباس بن : عند دخوله إىل بغداد، وقوم يرجفون بوفاته، وخليفته إذ ذاك على الوزارة ببغداد

احلسني بن عبد اهللا، وأبو الفرج حممد بن العباس بن احلسني، فجئنا إىل أيب الغنائم، ودخلنا إليه وهو 
لة على الصراة عند شباك على دجلة، وهو يف دست كبري جالس يف عرضي داره اليت كانت ألبيه على دح

عاٍل جالس وبني يديه الناس على طبقام، فهنأناه بالشهر وجلسنا، وهو إذا ذاك صيب غري بالغ إال أنه 
حمصل، فلم يلبث أن جاءه أبو الفضل وأبو الفرج فدخال إليه وهنآه بالشهر، فأجلس أحدمها عن ميينه 

رف دسته يف املوضع الذي فيه فضلة املخاد إىل الدست، ما حترك ألحدمها وال واآلخر عن يساره على ط
انزعج وال شاركاه يف الدست، وأخذا معه يف احلديث، وزادت مطاولتهما، وأبو الفضل يستدعي خادم 

إىل : احلرم فيساره فيمضي ويعود وخياطبه سراً، إىل أن جاءه بعد ساعٍة فساره فنهض، فقال له أبو الفرج
أهنئ من جيب نئته واعود إليك، فكن مكانك، وكان أبو الفضل زوج زينة ابنة : ن يا سيدي؟ فقالأي

أخت أيب الغنائم من أبيه وأمه جتين، فحني دخل واطمأن قليالً وقع الصراخ وتبادر اخلدم والغلمان، ودعي 
: قام فأمسكه أبو الفرج وقالالصيب وكان يتوقع أن يرد عليه خرب موت أبيه، ألنه كان عاملاً بشدة علته، ف

 وخرج أبو الفضل وقد قبض على جتين أم الصيب ووكل ا خدماً وختم األبواب، - وقبض عليه -اجلس 
 فقد طلبك، وقد مات أبوك، فبكى الصيب - يعين معز الدولة -قم يا أبا الغنائم إىل موالنا : مث قال للصيب

:  فضمه أبو الفضل إليه واستعربه وقال- يكررها - يف يا عم اهللا اهللا: وسعى إليه وعلق بدراعته وقال

ليس عليك بأس وال خوف، واحندروا إىل زبازم، فجلس أبو الفرج يف زبزبه، وجلس أبو أبو الفرج يف 
  .زبزبه وأجلس الغالم بني يديه، وأصعدت الزبازب تريد معز الدولة بباب الشماسية

رأيت مثل هذا قط وال مسعت، لعن اهللا الدنيا، أليس الساعة ما : فقال أبو الفتح بن احلسني بن هارون
كان هذا الغالم يف الصدر معظماً وخليفتا أبيه بني يديه، وما افترقا حىت صار بني أيديهما ذليالً حقرياً، مث 

  .جرى من املصادرات على أهله وحاشيته ما مل جير على أحٍد

و احلسن حممد بن عبيد اهللا بن سكرة اهلامشي من ولد قال يل أب: قال أبو علٍي حممد بن وشاٍح الكاتب
خرجت إىل األهواز قاصداً للوزير أيب حممٍد احلسن بن حممٍد املهليب مادحاً له، فلما وصلت إليه :املهدي
  : أنشدته
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 تتعمدي قتل العميد وال  حيث انتهيت من الصدود قفي

 نظيرتيك من الهجود حميت  وهواك أجل حلفي فقد

 الحديد على الحديد فخربت  مةً وظعنت غضبيهجرت مقي

 علي فراق جود يكرهما  ظعينٍة وفراق رأٍي فراق

 في صدوٍد في صدود صدود  ثالث ما اجتمعن على ابن حٍب

  : امسع وأنشدين لنفسه: قال وانصرفت، فلما كان من الغد استدعاين وقال

 لي يلقب بالحبيب عدو  في قميص الالذ يمشي أتاني

 بالواٍش أتيت وال رقيب؟  ه فديتك كيف هذال فقلت

  رقيق الجسم من شفق الغروب  الشمس أهدت لي قميصاً فقال

 من قريٍب من قريب قريب  والمدام ولون خدي فثوبي

  الحسن بن محمدبن أبي الشخباء

 يف بن عبد الصمد بن أيب الشخباء أبو علٍي العسقالين صاحب الرسائل، مات فيما ذكره علي بن بساٍم
  .كتاب الذخرية يف سنة اثنتني وثالثني وأربعمائٍة معتقالً مبصر يف خزانة البنود

    

إن : وكان يلقب بايد ذي الفضيلتني، أحد البلغاء الفصحاء الشعراء، له رسائل مدونة مشهورة، قيل
وان الرسائل القاضي الفاضل عبد الرحيم بن البيساين منها منها استمد، وا اعتد، وأظنه كتب يف دي

للمستنصر صاحب مصر، ألن يف رسائله جواباٍت إىل الفساسريي، إال أن أكثر رسائله أخوانيات، وما 
كتبه عن نفسه إىل أصدقائه ووزراء أمراء زمانه، وها انا أكطتب منها ما سنح لتعرف قدر بضاعته، 

  : قال من قصيدة. ومغزى صناعته نظماً ونثراً

 الذي القيت من عينيك أرش  لحاظي من جنا خديك أخذت

 إليك فقد ربحت عليك نظري  إني وزنت بمهجتي هيهات،

 لحاظك في بنان يديك صنعت  جفونك وانظري تأثير ما غضي

 في عرض الخطاب بويك ألقاك  ويك نضح دمي وعز علي أن وهو

 بها يد عامٍر وسليك قصرت  في فيض الدموع مسالكاً فسلكت

 بنواظٍر فحميتهم وحموك  نتهمبالسمر اللدان وص صانوك



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  636  

 الستقرؤوا فيها قنا أبويك  لو يشهرون سيوف لحظك في الوغى

  : ملا حديت ركاب موالي أخذ صربي معه، وصحبه فليب وتبعه: وقد كتب إىل صديٍق له

  كمسير بيت الشعر وهو مقيد  من جسٍم مقيٍم سائٍر فعجبت

م، إن رجوت منها غفلةً اقتحمت، وإن رمت منها فرجةً وبقيت أقاسي أموراً ختف احلليم، وترعي اهلشي
تضايقت والتحمت، وأما الوحشة فقد اصطحبت منها كأساً مترعةً، وجترعت من صاا أم جرعةً، 
ورأيت فؤادي إذا مر ذكر موالي، يكاد خيرج من خدره، ويرغب يف مفارقة صدره، حنيناً جيدده 

  :  يدمي يف غرارها، ويطلع يف الترائب شرارهاالسماع، وصدوداً ينتفض منه األضالع وزفرةً

  وهيهات ألقت رحلها واطمأنت  شجاها كي تخلي مكانها أداري

منها عيث األمل مرةً، وزوال االستمتاع مبا يعرفه من تلك املسرة، ومنها : وأما ما أعاين بعد مسريه فأشياء
ه وظاهره، وتكلف اللقاء له بصفحٍة اضطراري إىل كثرة مكابرة من أعلم دخل سرائره، واختالف باطن

مستبشرٍة، وأخالٍق غري متوعرٍة، واهللا يعلم نفور طباعي ممن رآه أهل األدب من األدب غفالً، ومن 
ذخائره مقفالً، لكن السياسة تقتضي اعتماد ما ذكرت ما ذكرت وتوجب قصد ما شرحت، وإن كان 

  : مورداً غري عذٍب، وثقيالً على العني والقلب

  شرق الضلوع برنٍة وعويل  ابتسم الفتى وفؤاده اولربم

ومنها انعكاس كثٍري من اآلمال، وارتشاف الصبابة الباقية من احلال، جبوائح مصريٍة وشاميٍة، وفوادح 
  : أرضيٍة ومساويٍة، وال أشكو بل أسلم له مذعناً، وأرى فعله كيف تصرفت األحوال مجيالً حسناً

 طراً عليه نوائبا الئقهخ  ومن لم يسلم للنوائبأصبحت

واهللا تعاىل املسؤول أن يهب يل من قرب موالي ما يأسو هذه الكلوم، وجيددمن املسرة عاىف الرسوم، 
فجميع احلوادث، وسائر النوائب الكوارث، إذا قربت اخلطوة، واستجييت هذه الدعوة، متسي غري 

  .مذكورٍة، وجبناح التجاوز مكفورةً

وصلت رقعة موالي والصبح قد سل على األفق مقضبه، : فقي جواباً عن رقعٍةوكتب إىل أيب الفرج املو
وأزال بأنوار الغزالة غيهبه، فكانت بشهادة اهللا صبح اآلداب وارها، ومثار البالغة وأزهارها، قد 

  : توشحت بضروٍب من الفضل تقصر قاصية املدى، وجيري به يف مضمار األدب مفرداً

 من قرطاسها أتصفح فأطلت  صبافكان روض الحسن تنثره ال

فأما ما تضمنته من وصفي، فقد صارت حضرته السامية تتسمح يف الشهادة بذلك مع مناقشتها يف هذه 
فإن كنت قد رجت عليها فلتراجع نقدها جتدين ال . الطريقة، واا ال توقع ألفاظها إال مواقع احلقيقة
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واحدٍة منه أهالً، وباجلملة فاهللا ينهضين بشكر هذا أستحق من ذلك اإلسهاب فصالً، وال أعد لكلمٍة 
  : اإلنعام الذي يقف عنده الثنا، ويضلع، وحيصر دونه اخلطيب املصقع

 دون منالها العيوق ويعوق  هيهات تعيي الشمس كل مرامٍق

    

ح فأما فالن فيحل يف قومه، ويفرح بالضيوف فر: " واما الفضل الذي أودعه الرقعة الكرمية من قوله
حنيفة بابن الوليد، قدوره عمارية، وعطسات جواريه أسدية، ويهوين لو خلق الرجال خلق الضباب، 

وما أمرت حضرته السامية من ذكر ما عندي " يتضوعن النشر العبقسي، ويرضعن مراضع ثعالة ااشعي 
 إليه املقدرة، وجتليل ذلك فيه فقد تأملته طويالً، وعثر اخلادم فيه مبا أنا ذاكره، رغباً يف الرضا مبا بلغت

  .بسجوف الصفح

فيقع يل أنه أراد خالد بن الوليد املخزومي، وذلك " يفرح بالضيوف فرح حنيفة بابن الوليد : " أما قوله
 فبعث إليه أبو - وحديثه املشهور -أن مسيلمة احلنفي كان قد تنبأ بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 بن الوليد املقدم ذكره يف جيٍش كثيٍف من املسلمني، ففتح اليمامة وقتل  خالد- رضي اهللا عنه -بكٍر 
فإن هذا الفصل اما كان مبنياً على " قدوره عمارية " وأما قوله . مسيلمة وأباد مجاعةً كثريةً من بين حنيفة

   :الذم وجب أن يتطلب هلذا السبب معىن جيب محله عليه، ومل جند ما ينسب إليه إال قول الفرزدق

 الحقوق بكت قدر ابن عمار عن  لو أن قدراً بكت من طول ما حبست

 رأت بعد نار اليقين من نار وال  مسها دسم مذ فض معدنها ما

  : فيقوى ومهي أنه أراد قول األول يف هجائه" عطسات جواريه أسدية : " وأما قوله

  فإن عطاسها طرق الوداق  إذا أسدية عطست فنكها

ين لو خلق الرجل خلق الضباب فإن اجلاحظ ذكر يف كتاب احليوان، أن للضب أيرين يهو: " واما قوله
وللضبة حرين، وحكى أن أير الضب أصله واحد، وإمنا تفرق فيصري أعاله اثنني، واستشهد على ذلك 

  : بقول الفرزدق

 سلطان ثياب مراجل كساهن  رعين الدبا والبقل حتى كأنما

  لى كل حاٍف في البالد وناعٍلع  له نزكان كانا فضيلةً سبحل

  : وأنشد األصمعي البن دزماء فيما رواه أبو خالٍد النمريي. اسم أير الضب: والرتك

  تفرق أير الضب والصل واحد  ال زلتم قرن واحٍد تفرقتم

  : ومن هنا قالت حىب املدنية ملا عذهلا أبوها يف تزوجها ابن أم كالٍب
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   وجدت خالءضبيبة كديٍة  وددت بأنه ضب وأني

هو أخسر صفقة من شيخ مهٍو، وهو بطن من عبد القيس : فمن أمثال العرب" يتضوعن النشر" وأما قوله 
بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن نزار بن معد بن عدنان، وكان من خربه أن إياداً كانت أفسى 

 معشر العرب، من يشتري مين يا: العرب، فوفد وافدهم إىل املوسم بسوق عكاظ ومعه حلة نفيسة فقال
أشهدكم يا معشر العرب : فقال اإليادي. أنا أشتريها: مثلبة قوٍم ال تضره حبليت هذه؟ فقال الشيخ املهوي

أين قد بعت فساء إياٍد لوافد عبد القيس حبليت هذه، وتصافحا متراضني وقد شهد عليهما أهل املوسم، 
  : كيف الطريق إىل عبد القيس؟ فقال شم ومر: ذٍروقيل البن منا. فصارت عبد القيس أفسى العرب

 فساء ريحه تعبق تفسو  فإن عبد القيس من لؤمها

 له يمشي ويستنشق فقل  من كان ال يدري لها منزالً

مها رجالن من بين جماشع : أعطش من ثعالة ااشعي، فمن أمثال العرب فيما ذكره الكليب قال: وأما قوله
منهما أير صاحبه يشرب بوله، فلم يغن عنهما شيئاً، وماتا عطشاً ووجدا على عطشا فالتقم كل واحٍد 

  : قال جرير يهجو بين دارٍم. تلك احلال

  ثعالة حين لم يجدا الشرابا  ثم بال على لحاكم رضعتم

  .هذا ما وقع يل يف هذا الفصل، وأرجو أن أكون قد ذهبت إىل ما قصده قائله

أوٍق الغزي، وكان ذلك لثمان ساعاٍت مضني من يوم االثنني يف العشر ومن كالمه يهنئ بكسر أتسز بن 
    : األخرية من مجادى اآلخرة، سنة تسٍع وستني وأربعمائٍة

. الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إمياناً، وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل" 

قد ارتفع "  سوء واتبعوا رضوان اهللا، واهللا ذو فضٍل عظيٍم فانقلبوا بنعمٍة من اهللا وفضٍل مل ميسسهم
 ثبت اهللا أركاا، من احلضرة العلية املنصورة اجليوشية -اخلالف بني الكافة أن اهللا ذخر للدولة الفاطمية 

 خلد اهللا سلطاا، من محى سوادها، ونصر أعالمها، وضم نشرها، وحفظ سريرها ومنربها، بعد أن -
الذين ارتضعوا در أنعامها، وتومسوا بشرف أيامها، فطردت يد االصطناع إمالقهم، وأثقلت كان العداء 

قالئد اإلحسان أعناقهم، فخفروا ذمم الوالء، وكفروا سوابغ اآلالء، ففجأم احلوادث من كل طريٍق، 
، ومل تزل  "واتى اهللا بنيام من القواعد" زنعب م غراب الشتات والتفريق، واستباحتهم يد الشدائد 

النفوس منذ طرق أتسز اللعني هذه البالد، وأجنم فيها الفساد، وتعدى حدود اهللا وكلماته، وتعرض 
 مل يكن عن استعمال - مد اهللا ظلها على الكافة -عاملةً بأن إمالء احلضرة العلية . ملساخطته ونقماته

 بل هو أمر ركب فيه منت التدبري، رخصٍة يف هذه احلال، وال سكوٍن إىل عوارض من اإلغفال واإلمهال،
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وحني " فأمليت للذين كفروا، مث أخذم فكيف كان نكري: " وجرت مبثله املقادير، واتبع فيه قوله تعاىل
خدعته املطامع املردية إىل األعمال القاهرة مؤمالً انفصام عروة اهللا املتينة، وأفول ما توقد من شجرٍة 

 ستجرد له من عزماا املاضية - ثبت اهللا جمدها - أن احلضرة العلية مباركٍة زيتونٍة، سكنت النفوس إىل
ما يعجل دماره، وتنتضي له من آرائها الكاملة ما يعفي آثاره، وحني اصطدمت الرجال، وتوالت األنباء 
بانكسار اللعني، وما منحته احلضرة من النصر املبني، حىت بت األموال وحتكمت السيوف حبكم القاد 

وأكلتهم احلرب أكل الغرثان الساغب، وأنشبت فيهم أظفارها املنية، وكسيت األرض من . بالغال
دمائهم حلةً عسجديةً، ووىل املخذول على أدباره، ونكص على أعقابه بوبيل أوزاره، خياف من جنوم 

ل ركباناً الليل أن ترمجه، ومن مشس النهار أن تصطلمه، وترك ما معه يقسم مييناً ومشاالً، ومن حشده يقت
ورجاالً، علم أن هللا تعاىل عنايةً بالدولة الزاهرة، وحتقق أن له سبحانه رعايةً بامللة الطاهرة، حتوط 

أقطارها، وتضاعف أنوارها، ولطفاً خفياً ذه الرعية، ومشيئةً نافذةً يف هذه الربية، اليت لوال مقام احلضرة 
مود على ما منح من هذه النعمة، واملسؤول أن يشد ببقاء العلية ملزق أدميها، واستبيح حرميها، واهللا احمل

احلضرة العلية قواعد اإلسالم واألقالم، ويسم مبحامدها أغفال األيام، ويستخدم هلا السيوف واألقالم، 
حىت ال يبقى على وجه األرض مفحص قطاٍة إال وقد دوخها سنابك خيوهلا، وال مسقط نواة إال وقد 

 أدام اهللا مجال الدنيا ببقائها، وأعز كمال الدين ببأسها -نصوهلا، فقد دفعت ركزت فيه صدور رماحها و
"  خطباً جسيماً، واستلقحت من السياسة أمراً عقيماً، وأعادت مشل األمة ملموماً نظيماً -وأصالة رأيها 

به أيدي فأما العبد اململوك فقد تالعبت " ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، وكان فضل اهللا عليك عظيماً 
األقدار، وقذفته العطلة يف هوٍة بعيدة األقطار، وهو يعد نفسه ويوقيها، ويسوفها ومينيها، أن مراحم، 
احلضرة نصر اهللا أعالمها، تعيد كساد بضاعته نفاقاً، واضطرب حاله انتظاماً واتساقاً، وسكون رحيه 

  .خفوقاً، وغروب حظه شروقاً، إن شاء اهللا تعاىل

  : أغب كتاب موالي حىت أضرم ناراً يف الفؤاد، وحالف بني جفين والسهاد: انهزكتب إىل بعض إخو

  ب وأغنى عن الزالل البرود  وافى بلفظه الرائق العذ ثم

  : وقوله أيضاً

  في روضه وغديره  وقرأته متنزهاً

 بين سطوره تختال  البالغة كلها جمع

  والسحر في منثوره  في منظومه فالدر
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وق الذي هيج أحزاناً، ونكأ قرحاً ال يندمل زماناً، وإن عندي بشهادة اهللا ما يضرم وعرفت ذكر الش
ناره، ويشب أواره، واهللا تعاىل، يسهل من ألطافه اخلفية ما جيمع الشمل، ويصل احلبل، ويقرب الدار، 

  .ويدين املزار، مبحمٍد وآله واألئمة األطهار

    

تأسفي على الفائت من أخالقه اليت هي من احلسن أدق، ومن وأما حايل بعده، وارتياحي إىل ما عنده، و
فحال صٍب أخذ ما يف فؤاده، وحولف بني طرفه وسهالده، فحرم لذلك لذيذ رقاده، : املاء أصفى وأرق

 أنين إذا واصلت أو أغببت أنه - حرس اهللا مدته -فهو يعلم : وأما عتبه علي لتأخر كتيب عنه، وبعدها منه
  : غاب عن ناظري، وهو نازل بضمائري، وإن بان من بني خمالطي ومعاشريمسري خلاطري، وإن 

  وحاضراً في خاطري  غائباً عن ناظري يا

 كالظاهر فباطني  ال تخش مني جفوةً

واهللا يعلم أين مل أغفل كتابه صرماً وهجراً، وال أمهلت جماوبته نقضاً ملودته الكرمية وال غدراً، فإنه من 
واد، ومن الصدر مبوضع الفؤاد، وبسبب هذا االعتقاد وما ذكرت من حمض الوداد، العني مبكان من الس

أبثه أشجاناً، وأطلعه على أسراري إسراراً وإعالناً، ثقةً بوده، ومتسكاً بوثيق عهده وعقده، لو رآين فسح 
  : اهللا مدته، وضاعف علي مودته، لرأى صباً قلبه خفيق، ودمعه طليق

 بقلبي هزة وعلوق فلها  ٍةالضمير بظبيٍة وهنان قلق

 دعص والقوام رشيق والردف  الوجه طلق والوشاح مهفهف

 البروق ونم منه رحيق سطع  وتبسمت عن واضٍح فضحت به

هذه األبيات تغين عما أردت أن أشرحه، وتنيبء عن مكنون ما سبيلي أن أثبته واوضحه، واهللا املسؤول 
 أخشاه بتمام إقباله وجمده، وكتابه هو فسحة للصدر، ومنية أن يقضي مأريب بسعادة جده، ويزيل عين ما

  .ما يطلب من الدهر، ولرأيه علوه يف إمضائه إيل ووفوده علي

 أدام اهللا بقاء سيدنا الوزير األجل، وما سطع الصبح بعموده، -وكتب إىل ابن املغريب يهنئه بالفتوح، 
  : -ومههم السحاب برعوده، وطلعت يف األفق أجنم سعوده 

 من كرم الزمان وجوده ونراه  ذخر العال وعتادها نعتده

  والعيش يطرب من نضارة عوده  يضحك من بشاشة بشره الدهر

فقد ألبس اهللا الدهر من مناقب احلضرة السامية ما أخرس األئمة، وأفاض على الكلفة من آالئها ما متلك 
 - البليغ ويفضل عن مقلة الناظر، فما ينفك به رق املآثر، ويعجز عنه كل ناظٍم وناثٍر، يقصر عنه لسان
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 يذود عن الدولة برأٍي صائٍب، وحساٍم قاضٍب يتحاسد عليه الدرع والدراعة، ويتنافس -خلد اهللا أيامه 
  : فيه الصمصامة والرياعة، وامللك بني هذين متني العماد، مستبحر الثماد

 رأيي منصٍل وفؤاد بأصيل  ما زال قائد كتيبٍة وكتيبٍة

 ليوم ندى ويوم جالد شهراً  بهان من قلٍم ومن صمصامٍةش

وما وقفت يف هذا املقام موقفاً وحشياً، وال وقع عندها موقعاً أجنبياً، بل اقتفت آثار أسالٍف خفقت 
عليهم ألوية املعايل وبنودها، وومست بأمسائهم جباه املمالك وخدودها، وحتيف الكرم أمواهلم وهي أثيثة 

  :  عزامهم النوب وهي شديدة اجلماحاجلناح، وذللت

 الخالفة أو أسود الصباح أود  ملٍك يستقيم برأيهم كتاب

  سرف الرياسة أو صدور رماح  بصدور أقالم ترد إليهم

كان العبد خدم الس السامي خبدمٍة قصدها التهنئة مبا فتح اهللا تعاىل من الظفر بالعدو الذي أطاع 
أشطانه، واتبع ما أسخط اهللا وكره رضوانه، وجرى اهللا على مجيل عادته شيطانه، ومد يف مضمار الغي 

يف زلزلة أطواده، واستئصال أحزابه وأجناده، الذين غدت الرماح تستقي مياه حنورهم، والسيوف تنتهب 
  : ودائع صدورهم، واحلمام جيول عليهم كل جماٍل، ويستدىن إليهم نوازح اآلجال

 األعمار غير طوال التهفع  طال بغي قط إال غادرت ما

 األسنة زهرة اآلمال فيه  فتح أضاء به الزمان وفتحت

وأرجو أن يكون التوفيق قضى بوصوهلا، وأذن يف قبوهلا، فيمتد ظل، ويثري مقل، ويصوب عارض 
  .مستهل

  وأنت بأمر الورى مستقل؟  فضلك عن خادٍم أيعجز

اإلنعام الكسروي، عززها ذه املناجاة، وإن كان وحبكم ما العبد عليه من تطلع األمل القوي، وتوقع 
  : على ثقٍة أن رشاه قد ألقي يف الغدير القريب، ورائده قد خيم باملرتع اخلصيب

 ما شفعنا األذان بالتثويب  لو رأينا التوكيد خطة عجٍز

  . الرأي العايل فيه، إن شاء اهللا تعاىل- أدام اهللا عزه -ولع 

    

 جيري القدر على حسب - أدام اهللا بقاء احلضرة الصارمية -: بن معروٍفوكتب إىل صارم الدولة 
أهويتها، ويعقد الظفر بعزائم ألويتها، وحيلى بذكرها ترائب األيام العاطلة، وينجز بكرمها عدات احلظوظ 

  .املماطلة، ما أصحب اجلامح، وأضاء السماك الرامح، وعافت املاء اإلبل الطوامح
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 خوافق ريٍح للسحاب لواقح  رض ذيلهاوما سحبت في مفرق األ

 العال زفت إليه المدائح بنات  رفض الناس المديح وطلقوا إذا

أيام الناس شهود خمتلفة يف األقوال، وصنوف متباينة األحوال، فيوم تؤرخ السري بسودده وسنائه، وينطق 
ملدام إهابه، فاحلمد هللا الذي مبحامد قوٍم ألسنة أبنائه، ويوم خيبو يف موقف اجلد شهابه، ويعبق مبسك ا

جعل احلضرة سامية عقال اخلطوب العوارم، ونظام احملاسن واملكارم، يعتدها الزمن نسيم أصائله، وزهر 
مخائله، ومشوس مشارقه، وتيجان مفارقه، فيجب على كل من ضم الرياعة بنانه، وأطلق يف ميدان الرباعة 

دٍم مفروضٍة، يسهب فيها الواصف ويوجبها اإلنعام عنانه، أال خيلي جملسه من مدٍح معروضٍة، وخ
  : املتراصف

 وهيهات أعيا البحر من هو راشف  منة تقوى على شكر منه عسى

 أن توفى شكر ما هو سالف إلى  كنت ال تولي يداً مستجدةً ولو

 وحاشاها لديك العوارف وغاضت  حريم المال من سطوة الندى حميت

 إحسانك المتضاعف فأضعفها  يةًعزمٍة في الشكر كانت قو وكم

 مظلوم وأومن خائف فأنصف  اهللا من عم البرية عدله رعى

  دماث وفي صدر الخطوب عواصف  له منن في حرب خطٍب عواطف

فكم أهٍل هدته نصر اهللا عزائمها بعد الضالل، وحٍر استنقذته من حبائل اإلقالل، ومرهٍق خففت عنه 
  : وأته من حرمها أمنع املعاقلوطأة الزمن املتثاقل، وطريٍد ب

 لسال عما له من منازل بها  عٍز لو يحل ابن مزنٍة منازل

 نر سيفاً ذا وفاء ونائل ولم  صارماً يعطي وينسى عطاءه فيا

 ما أتاه سائل بوسائل إذا  يفيض البرق من وجناته يكاد

 بفضفاٍض من السرد ذابل وأفضي  هو عرى سيفه من عموده إذا

 ترى ناصالً منها بياض المناصل  لنقع النهاربصيغٍةصبغ ا وقد

 مذاق الكيد حلو الشمائل مرير  متون الخيل تحمل ضيغماً رأيت

  جرى الشنب المعسول فوق العواسل  له طعم الكماة كأنما يلذ

 واستنطقت من ثواكل ألقرابه  أخرست أطرافها من غماغٍم وكم

 ينياتهم من طوائلطوال رد  من القوم تترك لهم عند كاشٍح
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 من أرماحهم في ظالئل تظلل  ما سروا خلف العدو وهجروا إذا

 إذا زرعت فيها كعوب الذوابل  ذبلت يوماً خميلة عزٍة وما

 بن مٍر أو كليب بن وائل تميم  مجٍد لم يزل فاخراً بها أوائل

أمر حكيم، ونصر لواء بين نصٍر، مث جاءته مناقب احلضرة العلية، فتم ا مناقب متيٍم، وحكم آلل القعقاع 
وأبدرت أهلة بين بدٍر، ونبه منبه هوازن، وظهرت مزينة ومازن، وضحك لعبٍس عابس الدهر، وراحت 
الكملة كاملة الفخر، وزادت مغايظ األزد، وقشرت قشرياً عن بلوغ اد، وأغمدت سيوف بين غامٍد، 

للةً، ومحري بالراية احلمراء متظللةً، وطوت وصارت مهدان كاجلمر كاجلمر اهلامد، ومذحج كالعنس مذ
 اليت جباه - فحرس اهللا حماسن احلضرة السامية -طيئ عملها استخذاًء، وغصت جفنة جفوا استحياًء 

األنام ا موسومة، ومتم نعمها اليت هي بينها وبني الناس مقسومة، وال زالت الدولة الفاطمية حتمد 
  : الكفاءة وأنشرت من النصائح كل رميٍم رفاٍتعزائمها اليت شهدت هلا مبداومة 

  هديت إلى رضا هادي الرعاة  كأنك حين ضل الناس عنها

 شمله بعد الشتات وناظم  المال من ملك األعادي مزيل

 المنابر صامتات وعترته  سيينطق بالثناء على علٍي

 لحمها جنب الفرات تجلى  له إلى بغداد قوداً فقاد

 السيف من بعد الثبات سفيه  حلم ثبٍتعليها كل داني ال

    

  يقيدون الحياة من الممات  إذا التحموا المنايا كأنهم

يسابقون إىل العدو األعنة، فتطعن عزائمهم قبل األسنة، ويقتدون باحلضرة السامية يف خوض الرهج، 
ما وهب : -غر وأهله  وال سلب اهللا هذا الث-وإرخاص املهج، وحتكل األعباء، يف مواالة أصحاب العباء 

  : هلم من إنعامه الذي يتهافت إليهم متناسقاً، ويعيد غصن جمدهم ناصراً باسقاً

 ما تسدى المكارم عاشقا وأحسن  ما فلي الناس السماح عشقته إذا

 بها يا بن الكرام خالئقا وسعت  اهللا من كيد الزمان خالئقاً حمى

  كانت غيوثاً دوافقاأجدبوا وإن  إذا ظلموا كانت شموساً طوالعاً

 بأفاويق السعود وغابقا له  وقد زاد شهر الصوم ربعك صابحاً

 منها كل ما كان غاسقا فيبيض  بالقرآن أسداف ليله تنور
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 يظل لها عرنين عامك ناشقا  من تقواك فيه لطائم تأرج

 قضيب األيك أخضر أورقا وراح  أبداً ما شوهد األفق أورقا فعش

 تيجاناً لها ومفارقا عددناك  الي أخامصاًعد قوم للمع إذا

  الحسن بن محمدبن حمدون

قد تقدم ذكر أبيه صاحب . بن احلسن بن حممد بن محدون أبو سعد بن أيب املعايل بن أيب سعٍد الكاتب
الديوان اء الدين أيب املعايل، وذكر عمه أيب نصٍر حممد بن احلسن كاتب اإلنشاء، وكان أبو سعٍد هذا يف 

ومولدهفي صفٍر سنة سبٍع وأربعني . ي عشر احملرم سنة مثاٍن وستمائٍة كما نذكره فيما بعدحاد
 من األدباء العلماء الذين شاهدناهم، زكي النفس، طاهر األخالق، عايل - رمحه اهللا -وكان . ومخسمائٍة

 اللبسة، اهلمة، حسن الصورة، مليح الشيبة، ضخم اجلثة، كث اللحية طويلها، طويل القامة، نظيف
ظريف الشكل، وهو ممن صحبته فحمدت صحبته، وشكرت أخالقه، وكان قد ويل عدة والياٍت عاينت 

منها النظر يف البيمارستان العضدي، وكانت هيبته فيه ومكانته منه أعظم من مكانة أرباب الواليات 
لضرورة كتابة السكة بالديوان الكبار، ألن الناس يرونه بعني العلم والبيت القدمي يف الرياسة، مث ويل عند ا

فقلت محدون الذي تنسبون إليه، أهو محدون ندمي : العزيز ببغداد، يرزق عشرة دنانري يف الشهر، وسألته
ال، حنن من آل سيف الدولة بن محدان بن محدون من بني تغلب، : املتوكل ومن بعده من اخللفاء؟ فقال

  .هذا صورة لفظه

ئها، واملبالغني يف حتصيلها وشرائها، وحصل له من أصوهلا املتقنة وأمهاا وكان من احملبني للكتب واقتنا
املعينة، ما مل حيصل أحد للكثري، مث تقاعد به الدهر وبطل عن العمل، فرأيته خيرجها ويبيعها وعيناه تذرفان 

 - أيامك  أدام اهللا-هون عليك : فقلت له. بالدموع كاملفارق ألهله العزاء، واملفجوع بأحبابه األوداء

فإن الدهر ذو دوٍل، وقد يسعف الزمان ويساعد وترجع دولة العز وتعاود، فتستخلف ماهو أحسن منها 
هذه نتيجة مخسني سنةً من العمر أنفقتها يف حتصيلها، وهب أن املال : حسبك يا بين: فقال. وأجود
 على الفراق، الذي ليس  فحينئذً ال أحصل من مجعها بعد ذلك إال- وهيهات -واألجل يتأخر . يتيسر

  : بعده تالٍق، وأنشد بلسان احلال

الدهر أرضاني وأعتب  هب
 صرفه

 بالحسنى وفك من األسر وأعقب 

  ومن قبل بما قد مر في البؤس من عمري؟؟  لي بأيام الشباب التي مضت فمن
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وصنف من أخبار مث أدركته منيته ومل ينل أمنيته، وكان حرصاً على العلم، فجمع من أخبار العلماء، 
فعاش يف : الشعراء وألف كتباً كان ال جيسر على إظهارها خوفاً مما طرق أباه مع شدة احتراٍز، وباجلملة

زمن سوٍء وخليفٍة غشوٍم جائٍر، كان إذا تنفس خاف أن يكون على نفسه رقيب يؤدي به إىل العطب، 
 خيلف إال ابنةً مزوجةً من ابن الدوامي، وهو كان آخر من بقي من هذا البيت القدمي، والركن الدعيم، ومل

وما أظنها معقبةً أيضاً، وكان مع اغتباطه بالكتب ومنافسته ومناقشته فيها جواداً بإعارا، ولقد قال يل 
. ما خبلت بإعارة كتاٍب قط والأخذت عليه رهناً: - وقد عجبت من مسارعته إىل إعارا للطلبة -يوماً 

األعمال بالنيات، وخلوص نيتك يف إعارا هللا : فقلت. كتاباً يف عاريٍة قطوال أعلم أنه مع ذلك فقد 
  .حفظها عليك

    

وكتب خبطه الرائق طرائف الكتب الكثرية الكبار والصغار املروية، وقابلها وصححها ومسعها على 
عفٍر أمحد بن أبو بكٍر حممد بن عبيد اهللا الزاغوين، والنقيب أبو ج: فكان ممن لقي من املشايخ. املشايخ

حممد بن عبٍد العباسي املكي، وأبو حامٍد حممد بن الربيع الغرناطي مغريب قدم عليهم، وأبو املعايل حممد بن 
حممد بن النحاس العطار، ووالده أبو املعايل بن محدون، وأبو الفتح حممد بن عبد الباقي بن سليمان 

  .حلراين، وابن بوٍش وغريهماملعروف بابن البطي، ومجاعة بعدهم كثرية كابن كليب ا

قد خرج : وروى شيئاً من مسموعاته يسرياً، وكان مؤيد الدين حممد بن حممٍد القمئ نائب الوزارة ببغداد
إىل ناحية خوزستان حيث عصى سنجر مملوك اخلليفة ا حىت قبض عليه وعاد به ويف صحبته عز الدين 

رم سنة مثاٍن وستمائٍة، وكان تاج الدين فيمن خيرج جناح الشرايب، فخرج الناس لتلقيه عند عوده يف احمل
خرج لتلقيه عند عوده يف احملرم سنة مثاٍن وستمائٍة، وكان عبالً ترفاً معتاداً للدعة والراحة، مالزماً لعقر 
داره، وكان احلر شديداً والوقت صائفاً، فلما انتهى إىل املدائن اشتد عليه احلر وتكاثف، حىت أفضى به 

 يف الوقت املقدم ذكره باملدائن، بينه وبني بغداد سبعة فراسخ، فخمل إىل - رمحه اهللا -لف، فمات إىل الت
  .بغداد ودفن مبقربة موسى بن جعفٍر بباب التني ت رمحه اهللا، ورضي عنه

  الحسن بن محمٍد الصغاني النحوي

فق له ا سوق، وكان  قدم العراق وحج، مث دخل اليمن ون- من بالد ما وراء النهر -ويقال صاغان 
تكملة العزيزي، وكتاب يف التصريف : وروده إىل عدن سنة عشٍر وستمائٍة، وله تصانيف يف األدب، منها

  : ومناسك احلج ختمه بأبياٍت قاهلا وهي

 القلص الوخادة الزادا فاستحمل  إلى الكعبة الغراء قد زادا شوقي
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 دان وارتاداانتجع السع وغيرك  الحنظل العامي منتجعاً أراقك

 رزحاً والصعب منقادا نياقها  أتعبت سرحك حتى آض عن كثٍب

 استودع اهللا أمواالً وأوالدا  عالئق ما ترجوه من نشب فاقطع

إن : وكان يقرأ عليه بعدن معامل السنن للخطايب، وكان معجباً ذا الكتاب وبكالم مصنفه ويقول
احفظوا غريب أيب عبيٍد القاسم بن سالٍم، فمن : ابهاخلطايب مجع هلذا الكتاب جراميزه، وقال ألصح

ويف سنة . حفظه ملك ألف ديناٍر، فإين حفظته فملكتها، وأشرت على بعض أصحايب حبفظه وملكها
  .ثالث عشرة وستمائٍة كان مبكة، وقد رجع من اليمن وهو آخرالعهد به

  الحسن بن المظفر النيسابوري

مات أبو علٍي : ره أبو أمحد بن أرسالن يف تاريخ خوارزم فقالأبو علٍي، أديب نبيل، شاعر مصنف، ذك
احلسن بن املظفر األديب الضرير النيسابوري مث اخلوارزمي يف الرابع من شهر رمضان سنة اثنتني وأربعني 
وأربعمائٍة، وأثىن عليه ثناًء طويالً زعم فيه أنه كان مؤدب أهل خوارزم يف عصره، وخمرجهم وشاعرهم 

وذكر أن له . ملشارإليه منهم، وهو شيخ أيب القاسم الزخمشري قبل أيب مضر، وله نظم ونثرومقدمهم وا
  : ولداً امسه عمر وكنيته أبو حفٍص، أديب فقيه فاضل، وله شعر منه

 األرض ند له وأشباه في  سبحان من ليس في السماء وال

 أشهد أن ال إله إال هو  بالعالمين مقتدراً أحاط

 رب السماء سماه أحمد   سيدناالمرسلين وخاتم

 الحق من محياه وحصحص  األرض بعد بعثته أشرقت

: ومات أبو حفٍص هذا يف شعبان سنة اثنتني وثالثني ومخسمائٍة ووجدت للحسن بن املظفر من التصانيف

كتاب ذيب ديوان األدب، وكتاب ذيب إصالح املنطق، وكتاب ذيله على تتمة اليتيمة مل أقف على 
ه، كتاب ديوان شعره جملدتان، كتاب ديوان رسائله، كتاب حماسن من امسه احلسن، كتاب زيادات امس

نقلت من الكتاب الذي وصل به تتمة اليتيمة، وذكر فيه أشياء من شعره ورسائله ختم ا . أخبار خوارزم
خوارزمي املولد، نيسابوري احملتد، : احلسن بن املظفر النيسابوري مؤلف الكتاب: كتابه، وهو أنه قال

 فيما - رمحه اهللا -وممن كان عارفاً بنفسه، غري مفتوٍن بنظمه ونثره، فإنه سلك طريق أيب منصور الثعاليب 
أورده من شعره يف آخر كتاب تتمة اليتيمة، فأورد نبذاً مما يستحسن من كالمه، ويستبدع مننظامه، فمن 

    : نثره الساذج رقعة له

ركة شهر رمضان، ووفقه من طاعته ملا يكتسب به من العفو، ولوال العذر عرف اهللا الشيخ الرئيس ب
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 أدام اهللا - بالتهنئة والتسليم وقضاء حقه العظيم، هذا - أعاله اهللا -الواقع من الوصول لقصدت جملسه 
 وعهدي به يعدين من مجلة عياله، وخيصين كل وقٍت بأفضاله، فليت شعري مل عدل إىل الفطام -متكينه 
وله من . لك اإلنعام؟ فإن كان نسيان فقد جاءه ذكرى، وإن كان هجران فحاشاه من هجريمن ذ
  : ومن نظمه. الشيخ يسترق األحرار بعوائد فضله وبواديه، حىت ال حر بواديه: أخرى

 أحيا من اللذات كل موات  بعيٍش كان جد موات أهالً

 غير مروٍع بشتات والشمل  سرب األنس غير منفٍر أيام

 لنا شيئاً سوى الحسرات أبقى  تحسر ظله عنا فما عيش

 يسقيني دم الحيات واآلن  سقاني الدهر ماء حياته ولقد

 على غير الزمان ثقاتي كانوا  ألحراٍر منيت ببعدهم لهفي

 سيدنا أبي البركات بزيال  زالت البركات غنى كلها قد

 واتقد فات في الحلبات أي ف  العال والمجد والكرم الذي ركن

  فبقيت كالمحصور في الظلمات  طلعته المنيرة مكرهاً فارقت

 متحدراً عبراتي لفراقه  وأمسي صاعداً زفراتي أضحي

  : وأنشد فيه لنفسه

 البحر في اإلرواء والمطر يمينك  جبينك الشمس في األضواء والقمر

 الركن للقصاد والحجر وبابك  الحرم المحفوظ ساكنه وظلك

 األجل الجاري به القدر وسيفك  ضمون لكل فٍمالرزق م وسيبك

 الحسام بل الصارم الذكر يف  الهمام بل البدر التمام بل الس أنت

 أغارت على أبنائها الغير إذا  غيث األنام المستغاث به وأنت

  : وأنشد انفسه

 طروقاً أم خيال لزينبا؟ أتانا  شماٍل أم نسيم من الصبا أريا

 فأطلع فيها للسعادة كوكباً؟  لع أرضناأم الطالع المسعود طا

لقد حتولت من داٍر إىل داٍر، فهل : رأيت ابن هودار يف املنام بعد موته فقلت له: قال أبو علٍي الضرير
  : فأجابين: رأيت قراراً يا بن هودار؟ قال

 الليل ورباً غير غفار مدى  بل وجدت عذاباً ال انقطاع له ال
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 فيها بكفاٍر وفجار قرنت  ويٍةمظلماً في قعر ها ومنزالً

  للكافرين لدي الباري سوى النار  ألهلي موتوا مسلمين فما فقل

  الحسن بن ميموٍن النصري

روى عنه حممد بن النطاح، وكان أخيارياً عارفاً، . أحد بين نصر بن قعني بن طريف بن أسد بن خزمية
  .اب املآثرله من الكتب كتاب الدولة، كت: ذكره حممد بن إسحاق وقال

  الحسن بن أبي المعالي

ولد سنة مثاٍن وستني ومخسمائٍة، . ابن مسعود بن احلسني أبو علٍي احللي املعروف بابن الباقالين النحوي
وهو أحد أئمة العربية يف العصر، مسع من أيب الفرج بن كليٍب وغريه، وقرأ العربية على أيب البقاء 

أمون، وقرأ الكالم واحلكمة على اإلمام نصري الدين الطوسي، العكربي، واللغة على أيب حممد بن امل
وانتهت إليه الرياسة يف هذه الفنون ويف علم النحو، وأخذ فقه احلنفية عن أيب احملاسن بن إمساعيل الدانغاين 
احلنفي، مث انتقل إىل مذهب اإلمام الشافعي، وكان ذا فهٍم ثاقٍب وذكاٍء وحرٍص على العلم، وكان كثري 

 ذا وقاٍر مع التواضع ولني اجلانب، لقيته ببغداد سنة سبٍع وثالثني - وكتب الكثري خبطه -فوظ احمل
  .وستمائٍة، وكان آخر العهد به

  أبو الحسن البوراني النحوي

ذكره حممد بن إسحاق يف حناة املعتزلة ووصفه بالتدقيق يف مسائل الكتاب لسيبويه، وكان من طبقة أيب 
  .علٍي الفارسي

  ن بن أحمد بن بطويهالحسي

  : أبو عبد اهللا النحوي ال أعلم من أمره شيئاً، ومن شعره

 علموا أني مشوق متيم وقد  عليهم لو أقاموا فسلموا وماذا

 أنهم في الليل للناس أنجمد على  ونجوم الليل زهر طوالع سروا

 عليهم في الظالء التبسم فنم  وأخفوا على تلك المطايا مسرهم

  : وقال

  كان للدر حسن وجهك زينا  الدر زان حسن وجوٍه وإذا

    

 إن تمسيه أين مثلك أينا؟  وتزيدين أطيب الطيب طيباً
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  الحسين بن أحمد بن خالويه

ابن محدان أبو عبد اهللا اللغوي النحوي من كبار أهل اللغة والعربية أصله من مهذان، ودخل بغداد طالباً 
قي فيها أكابر العلماء وأخذ عنهم، فقرأ القرآن على اإلمام ابن جماهٍد، للعلم سنة أربع عشرة وثالمثائٍة، فل

والنحو واألدب على أيب بكر بن دريٍد وأيب بكر بن األنباري ونفطويه، وأخذ اللغة عن أيب عمر الزاهد، 
  .ومسع من حممٍد بن خملٍد العطار وغريه

لنهرواين وآخرون، وانتقل إىل الشام مث إىل وقرأ على أيب سعيٍد السريايف، وأخذ عنه املعافا بن زكريا ا
حلب فاستوطنها، وتقدم يف العلوم حىت كان أحد أفراد عصره، وكانت الرحلة إليه من اآلفاق، واختص 
بسيف الدولة بن محدان وبنيه، وقرأ عليه آل محدان، وكانوا جيلونه ويكرمونه، فانتشر علمه وذاع صيته 

اقعد ومل : ودخل يوماً على سيف الدولة فلما مثل بني يديه قال له. توله مع أيب الطيب املتنيب مناظرا
. فعلمت بذلك اعتالقه بأهداب األدب، واطالعه على أسرار كالم العرب: قال ابن خالويه. يقل اجلس

  ".ألنه يقال للقائم اقعد، وللنائم والساجد اجلس " قال ابن خالويه ذلك هذا، " قلت 

كان ابن خالويه عاملاً بالعربية، حافظاً للغة، بصرياً بالقراءة ثقةً :  طبقات القراءوقال أبو عمرٍو الداين يف
وروى أن . مشهوراً، روى عنه غري واحٍد من شيوخنا عند املنعم بن غلبون، واحلسن بن سليمان وغريمها

أنا منذ مخسني سنة : أريد أن أتعلم من العربية ما أقيم به لساين، فقال: رجالً جاء إىل ابن خالويه وقال له
  .أتعلم النحو فما تعلمت ما أقيم به لساين

عل هل تعرفون : أن سيف الدولة سأل مجاعةً من العلماء حبضرته ذات ليلٍة: وذكر ابن خالويه يف أماليه
ما مها؟ : أنا أعرف امسني، قال: ما تقول أنت؟ قلت: ال، فقال يل: امساً ممدوداً ومجعه مقصور؟ فقالوا

. قول لك إال بألف درهٍم لئال تؤخذ بال شكٍر، ومها الصحراء وصحارى، وعذراء وعذارىال أ: قلت

  .اللئيم الراضع الذي يتخلل ويأكل خاللته: مسعت ابن األنباري يقول: قال

السلطان : قلت. قضت علينا السلطان: حدثنا نفطويه عن أيب اجلهم عن الفراء أنه مسع أعرابياً يقول: وقال
لتذكري أعلى، ومن أنثه ذهب به إىل احلجة، وحكي عن أيب عمر الزاهد أنه قال يف معىن يذكر ويؤنث وا

  .أي افصلوا بني اللقمة والطعام باسم اهللا تعاىل" إذا أكلتم فرازموا : " قوله صلى اهللا عليه وسلم

ر يابٍس كل عطٍر مائٍع فهو املالب، وكل عط: وحكى عنه أبو بكٍر اخلوارزمي وهو من تالمذته أنه قال
كتاب أمساء األسد ذكر له فيه : والبن خالويه من التصانيف. فهو الكباء، وكل عطٍر يدق فهو األلنجوج

" ليسن " مخسمائة اسٍم، وإعراب ثالثني سورةً، والبديع يف القراءات، وكتاب اشتقاق خالويه، وكتاب 

صود واملمدود، وكتاب وهو كتاب نفيس، وكتاب االشتقاق، وكتاب احلمل يف النحو، وكتاب املق
املذكر واملؤنث، وشرح مقصورة ابن دريٍد، وكتاب األلفات، وكتاب اآلل، ذكر يف أوله أن اآلل ينقسم 
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مات ابن خالويه . إىل مخسٍة وعشرين قسماً، وذكر فيه األئمة االثين عشر ومواليدهم ووفيام وغري ذلك
  : ومن شعره. يف حلب سنة سبعني وثالمثائٍة

 يبذل من القرض يحتال؟ فكيف  ي وليس لي مالطبع ألجود

  إلى اتساعي فلي في الغيب آمال  فهاك حظي فخذه اليوم تذكرةً

  : وقال

  فال خير فيمن صدرته المجالس  إذا لم يكن صدر المجالس سيداً

 له من أجل أنك فارس فقلت  قائٍل مالي رأيتك راجالً وكم

  : وقال

 به وجداً وهجت غراما كلفت  سائلي عن قد محبوبتي الذي أيا

 طواالً فأضحى بين ذاك قواما  أبى قصر األغصان ثم رأى القنا

  الحسين بن أحمد بن محمد

    

ابن جعفر بن حممٍد املعروف بابن احلجاج الكاتب الشاعر أبو عبد اهللا شاعر مفلق قالوا إنه يف درجة 
ون وسخف، وقد أمجع أهل األدب على أنه امرئ القيس، مل يكن بينهما مثلهما وإن كان جل شعره جم

خمترع طريقته يف اخلالعة واون مل يسبقه إليها أحد، ومل يلحق شأوه فيها الحق، قدير على ما يريده من 
املعاين الغاية يف اون مع عذوبة األلفاظ وسالستها، وله مع ذلك يف اجلد أشياء حسنة لكنها قليلة، 

كثره هزل مشوب بألفاظ املكدين واخللديني والشطار ولكنه يسمعه أهل ويدخل شعره يف عشر جملداٍت أ
األدب على عالته، ويتفكهون بثمراته، ويستملحون بنات صدره املتهتكات، وال يستنقلون حركان 

  .خلفتها وإن بلغت يف اخلفة غاية الغايات

دب جد وهزله هزل، لصنت إن جد األ: لوال قول إبراهيم بن املهدي: وإين ألقول كما قال أبو منصوٍر
  .وحديٍث كله ذو شجوٍن. كتايب هذا عن مثل هذا اون

فلم . ولقد مدح امللوك واملراء والوزراء والرؤساء، فلم خيل شعره فيهم من هيبة املقام من هزٍل وخالعٍة
يعدوه مع ذلك من الشناعة، وكان عندهم مقبوالً مسموعاً غايل املهر والسعر، وكان يتحكم على 

األكابر والرؤساء خبالعته، وال حيجب عن املراء والوزراء مع سخافته، يستقبلونه بالبشاشة واإلكرام، 
  : ويقابلون إساءته باإلحسان واإلنعام، وناهيك برجٍل يصف نفسه مبثل قوله

 ومن ذا يشك في األنباء ف  يدعي النبوة في السخ رجل
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 لسخفاءيا معشر ا فأجيبوا  بالمعجزات يدعو إليها جاء

 بالمشايخ الكبراء علمه  السن لم يزل يتلقى حدث

 ونحو ينيك أم الكسائي ر  يصفع الفرزدق في الشع خاطر

 من البدر في ليالي الشتاء م  غير أني أصبحت أضيع في القو

  : وقوله يف وصف شعره

 للناس مثل شعري؟ تعرف  يا أحمد بن عمرٍو باهللا

   خاطري وفطريمن جانبي  يفيض الكنيف منه شعر

 فلتة بجحر كأنه  منتن المعاني فلفظه

 كواكب الليل كيف نتسري  جد شعري رأيت فيه لو

  يمشي به في المعاش أمري  هزله مجون وإنما

  : وقال

 بابة الظرفاء من  فإن شعري ظريف

 أسماع الغناء من  معنى وأشهى ألذ

  : وقال

 عاب خفة روحي أو  إن عاب ثعلب شعري

  ت من كتاب الفصيح  في باب أفعل خرئت

  : وقال يف األمري عز الدولة خبتيار

 القذى نوره عن البصر يجلو  وجه األمير من قمٍر فديت

 أنه من ساللة البشر في  من وجهه يشككني فديت

 إلى الحشر لذة النظر ملت  زليخا لو أبصرتك لما إن

 لقمرالسهى ال يقاس با نجم  تقس يوسفاً إليك كما ولم

 منها ينقد من دبر هربت  وكان يا سيدي قميصك إن

 تك من تهمة العزيز بري لم  وحياتي لوكنت يوسفها بل

 ريا نسيمها العطر شممت  عالم بأنك لو ألنني
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 بين تلك البيوت و الحجر ما  سنقتها وانزلقت تتبعها

 أمير ممن يقول بالبظر  علمنا بأن سيدناال وقد

  ما كان من يوسٍف من الحذر  ي أبداًتكن تلك تشتك ولم

 أبو الزبرقان من حجر لكن  كالماء في سهولته طبعك

 صالب الفياش والكمر إال  الملوك الشباب ما خلقوا إن

  : وقال يشكو سوء وابعث ا إىل ابن العميد

 يرجوك يا خير الموالي له  نفس عبٍد أنت مولى فداؤك

 ك في األحاديث الطوال؟ل فهل  منذ عهدك بي طويل حديثي

 ينهي إلى الملك اختاللي فتى  بين قوٍم ليس فيهم فإني

 ليس تقليه المقالي وحوتي  ليس تطبخه قدوري فلحمي

 قد خلت منه ساللي وخبزي  قد خلت منه جبابي وماءئ

 بعيد العهد بالقطع الحالل  الفارغ المطروح خلفي وكيسي

  ه عن وطني ارتحاليوأصعب من  في مقامي وهو صعب أفكر

    

 عليلة منهما تمسي بحال  فبي مرضان مختلفان حالي ال

 عالجت ذلك ربا طحالي وإن  عالجت هذا جف كبدي إذا

  : وقال يف مثل ذلك أيضاً

 إليها موابذ العجم تأوي  سيد عشت في نعٍم يا

 أشهر في الخافقين من علم  في الخصام حاضرة بديهتي

 زهرة بين القرطاس والقلم   وال الوالخط خطي كما تراه

 لو ذقت لذة الدسم؟ فكيف  وخبزي حاٍف بال مرٍق هذا

 قد تركتني لحماً على وضم  مالي وللحم إن شهوته

 يشكو مرارة اللقم بالملح  لحلقي والخبز يجرحه وما

  : وقال يف مثل ذلك



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  653  

 وضاقت بها حيلتي علي  خليلي قد اتسعت محنتي

 لمت إذ شمطت لمتي وما  هعذاري في شيب عذرت

 المقبح في عشرتي زماني  كم يخاسسني دائماً إلى

 بعد الصفا عيشتي وكدر  ظالماً غاشماً تحيفني

 خانني الدهر في مسكتي فقد  تماسكت فيما مضى وكنت

 تربعت فيه سوى سوءتي  منزٍل ال يوارى إذا إلى

 كقبري وما حضرت ميتتي  أروح إلى حجرٍة مقيماً

 رغبٍة منه في زورتي على  ما لم ألم صديقي به إذا

 من باب بيتي إلى صفتي ث  لع فيه بسط الحدي فرشت

 تشكو خواها إلى معدتي م  في خالل الكال ومعدته

 به غلبت علتي ولكن  فت في عضدي ما به وقد

 به اهللا في شقوتي يزيد  غدواً خليقاً بأن وأغدو

  حجتيبوابها تيمم  فأية داٍر تيممتها

 وقد زهقت مهجتي دخلت  أنا زاحمت حتى أموت وإن

 وقد سقطت عمتي إليهم  الناس عند الوصول فيرفعني

  ف أسرعت في إثرهم نهضتي  نهضوا بعد لإلنصرا وإن

 فقدمت لي ركبتي خرجت  قدموا خيلهم للركوب وإن

 سوائي في جملتي وليس  جمل الناس غلمانهم وفي

 من أبوه أخو عمتي سوى  لي غالم فأدعو به وال

 قبالً فقد قبحت خلقتي ن  مليحاً أروق العيو وكنت

 كأني أبو جدتي فصرت  الهم حتوى انطويت وقوسني

 أمشاطه طرتي تكسر  المزين فيما مضى وكان

 صرت أصلع من فيشتي فقد  برأٍس كلون الغداف وكنت

 كانت تحن إلى وصلتي ب  رب بيضاء رود الشبا ويا
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 مشيبي وتغضبت من صلعتي  تصد إذا أبصرت فصارت

 أمضت العزم في هجرتي وقد  أنني قلت يوماً لها على

 جمالي ورا تكتي فإن  عنك ما فوقه عمتي دعي

 طويل عريض على دقتي ن  هناك سيء يسر العيو

  : وقال

 أو يا معشر الفتيان فسق  يا كهول أو يا شيوخ ال ويحكم

 آل دير العاقول للقربان  حمراء مما اقتناها إشربوها

 فيها شقائق النعمان رين  كأنها ورق النس بكؤوٍس

 شربتم بالرطل في ميزاني إن  وكل إثٍم عليكم إشربوها

  وسط ظهري وقعت في رمضان  لياٍل لو أنها دفعتني في

  : وقال يستهدي أبا تغلب بن محدان فرساً

 رقاغيرك قالوا س أحٍد  المدح الذي لو قيل في اسمع

 الفارس منه غسقا يركب  يهديك مهراً أدهماً جاء

 فوق أطباق دجاه فلقا  تبصر من غرته كالدجى

 الريح عليه لحقا طلب  أن يلحق مطلوباً ومن جل

 من ذكاه قلقا يتلظى  فتراه واقفاً في سرجه

 وهو كالريح يشق الطرقا  طاب به المشي مضى فإذا

 ي األرض إال عرقايسف ليس  الجون إال أنه كالسحاب

  في مدى السبق ويمشي العنقا  جمع األمرين يعدو المرطي

    : واستدعاه الوزير للخروج معه إىل القتال فقال من قصيدٍة

 عيني تسابق المطرا دموع  سائلي عن بكاي حين أرى يا

 دمعي وفاض منحدرا أسرع  قيل الوزير منحدر ساعة

  الفراق من صبرا؟بعد يعيش  يا نفس تصبرين وهل وقلت

  والرأي رأي الصواب قد حضرا  والهوى يفتته شاورته
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 الحزم يركب الغررا وتارك  انحداري والحزم يكرهه أهوى

 بيتي وأكره السفرا لزوم  عاقل ويعجبني ألنني

 بالثلج بارداً خصرا والماء  نصف النهار يعجبني الخيش

 قمراأرى منه وال كيما  والشرب في روشني أقول به

 بين األزقة البقرا أسوق  أقود الخيل العتاق بلى وال

 بقرنيه يفلق الحجرا رأس  كل جاموسٍة لعنبلها من

 بطن ناقٍة عشرا كأنه  نفخ الشحم جوفها فغدا قد

 يرد الحصان إن نفرا؟ ومن  مثل الحصان نافرةً تركض

 قعودي أصفف الطررا غداً  في الحرب من صفوفكم أحسن

 بعينيك فيه لي أثرا ترى   أحضر القتال وأنأن هيهات

 بالليل خاءفاً حذرا دبيب  بل الذي ال يزال يعجبني ال

 الناي كلما زمرا وبوقي  عند الصباح دبدبتي الدف

 لنفسي وأنت كيف ترى؟ أرى  اعتقادي وهكذا أبداً هذا

  : ومن مقطعاته

 داٍر وشحت بالنعم غير  لو لم يكن من ملكه ملك

 بعدها في إرم زهدته   شداد فيها طرفهلو رمى

  : وقال

 األرض بها األنجما أغرقتفي  في دارك فوارةً صنعت

  فأصبحت أرضك تسقي السما  على نجم السهى ماؤها فاض

  : وقال

 مداها موقف الحشر دون  واستوفعمر الدهر في نعمٍة

 الخنساء في صخر مصيبة  الحاسد في مكثها مصيبة

  : وقال

 القال فيه والقيل بكثرة  ثي تنمي عجائبههذا حدي
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 قابيل دفن هابيل أعجز  أعجزني دفنه فشاع كما

  : وقال

 كارةً كارةً واقتسموها  قد رفع الصلح على غلتي

 السنور والفارة تصالح  يفلس البقال إال إذا ال

  : وقال

 ال أراه من الزمان عجيٍب  عجبت من الزمان وأي شيٍء

 ألوعاٍل سمان فيجعله   عجاٍفقوت جرذاٍن يصادر

  : وقال

 معنى وبال فائده بغير  رائحاً في داره غادياً يا

 عليهم سورة المائده فاقرأ  قد جن أضيافك من جوعهم

  : وقال

 والحق ال يغضب لقبته  من لقبني مثل ما فديت

 يقول لم نفسك يا أشعب  إن قلت يا عرقوب خادعتني

  : وقال

 ذمي فما بالوا وال شعروا وراح  ي فما شكرواقد قلت لما غدا مدح

 وما علي إذ لم تفهم البقر  نحت القوافي من معادنها علي

  : وقال

  والليل في صورة الضرير  مثل البصير نوراً الصبح

 يختارأعمى على بصير؟  شعري بأي رأٍي فليت

  : وقال

 بالغائب والشاهد فعلك  بني برمك لو شاهدوا إن

 وال انتمى يحيى إلى خالد  فضل بيحيى أباًما اعترف ال

  : وقال

 في الحسن موجود نظيره  موالي يا من كل شيٍء سوى
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 واستغفر داود أذنب  كنت أذنبت بجهلي فقد إن

تويف يوم سابع عشر مجادى اآلخرة، سنة إحدى . ولطائف ابن احلجاج كثرية، وفيما أوردناه منها كفاية
 - رضي اهللا عنهما - بغداد عند مشهد موسى الكاظم بن جعفٍر الصادق وتسعني وثالمثائٍة، ودفن يف

وكان من كبار ". وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد: "وكان أوصى أن يدفن عند رجليه ويكتب على قربه
  : ما حالك فأنشد: شعراء الشيعة وقد رآه بعض أصحابه يف املنام بعد موته فقال له

  ذهبيفي الشعر حسن م  سوء مذهبي أفسد

 ألصحاب النبي سبي  يرض موالي على لم

    : ورثاه الشريف الرضي املوسوي بقصيدٍة ارجتلها حني أتاه نعيه فقال

 ماذا نعى الناعيان فلله  على ضن قلبي به نعوه

 القلب مثل رصيع اللبان من  صفاء له شعبة رضيع

 تعبث ألفاظها بالمعاني ت  للشرد السائرا بكيتك

 من مطلع الزبرقان بأشهر  منها الحياينهل  مواسم

 وتعفو ندوب الطعان عماقاً  تبقى أخاديدها جوائف

 من عائد الطعن قاني بأحمر  إلى اليوم آثارها تبض

 هن أوعدن ال بالشنان إذا  قعاقعهن تشن الحتوف

 مضارب ذاك اللسان تفل  كنت أحسب أن المنون وما

 يقه األفعوانيفي ر تمضمض  هو األزرق القعضبي لسان

 بجانبه غير واني أنحى  شفتا مبرد الهالكي له

 تصدع صدع الرداء اليماني  لز بالعرض مبراته إذا

 ولم يطو إال غرار السنان  يرى الموت أن قد طوى مضغةً

 وهباته للطزال اللدان  فأين تسرعه للنضال

 الجوانح لي العنان ويلوي  يشل الجوائح شل السياط

 شاء كان جماح الحران وإن  ان حران الجماحشاء ك فإن

 البعد منه مهاب الجبان على  يهاب الشجاع غذاميره

 راع قبل اللظى بالدخان إذا  الملوك له خيفةً وتعنو
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 عناني من يومه ما عناني  صاحب كمناط الفؤاد وكم

 يغن ضمي عليه بناني ولم  انتزعت يدي من المنون قد

 يوم لقاء الغواني وخانك  يبزيال الشباب الرط فزال

 فقد كنت خفة روح الزمان  الزمان طويالً عليك ليبك

  الحسين بن الحسن بن واسان

ابن حممٍد أبو القاسم الواساين الدمشقي تويف سنة أربٍع وتسعني وثالمثائٍة، شاعر جميد برع وبرز يف اهلجاء، 
له أهاٍج كثرية يف ابن القزاز لعداوٍة تأصلت له فيه نفس طويل، فهو يف عصره كابن الرومي يف زمانه، و

بينهما، وكان هجاؤه له سبباً لعزل الواساين عن عمله، ومن أجود شعره قصيدته النونية اليت وصف ا 
  : دعوةً عملها يف مخرايا من قرى دمشق قال

 مدلٍه حيران؟ ولقلٍب  من لعيٍن تجود بالهمالن

 في نكبتي وارحمانيلي  وارثيا  خليلي أقصرا عن مالمي يا

 ء البغايا والعاهرات الزواني  ومتى ما ذكرت دعوة أبنا

 الكثيف فاستقبالني وبنعلي  لحيتي وجزا سبالي فانتفا

 في وما غالني وماذا دهاني؟  الذي ساقني لحيني إلى حت ما

 وهدت بوقعها أركاني؟ مي  من عذيري من دعوٍة أوهنت عظ

 ومن ذا ينجو من الحدثان؟ اه  في منظٍر ومستمٍع من كنت

 بالء ما كان في حسباني سي  فطنتي وهجت على نف فترت

 صفائي بنو أبي صفوان ل  كان عيشي صاٍف فكدره أه

  ري ومن طول محنتي وامتحاني  لي معاشر الناس من ض فارثوا

 في سائر البلدان لشقائي  البوق في دمشق ونادوا ضرب

 إلى قفر ذا الفتى الواساني ل  جالنفير بالخيل والر النفير

 وفرغانٍة ومن ديلمان ن  لي الجموع من جيل جيل جمعوا

 وبعض البلغار واليونان ك  الروم والصقالب والتر ومن

 والكيلجوج والبلقان بر  ومن الهند واألعاجم والبر

 من مسلٍم وال نصراني فاق  يحاشوا ممن عددت من اآل لم
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 معديها مع القحطاني ٍد  ى نجمن الحجاز إل والبوادي

 وأصٍم والعمى والعوران  شكٍل ما بين حدٍب وحوًل كل

 رحاب األشداق والمصران ٍن  قب البطون وشبا وشيوٍخ

 شاكي السالح باألسنان وهو  ذي معدٍة تقعقع جوعاً كل

 صرف إسمه علتان منعت  ذي اسٍم مستغرب أعجمٍي كل

    

 رى وخرٍم وطغانيوكس ن  وطغتكين وطرخا كمرنٍد

 ومميٍش وطشلٍم وجوان  وزيرٍك وخونٍد وخماٍر

 وعامٍر وسنان وشهاٍب  وجهبٍل وزياٍد وطراٍد

 عني وال أديان وازعاٍت  جمعوا بغير عقوٍل غمر

 وساروا بالرجل والفرسان يل  سمعتم بمعشٍر جمعوا الخي هل

 من أجل أكلٍة مجان فع  من بيوتهم ليلة المر رحلوا

 فويلي من معشٍر مجان كل  بارد وحرص على ال شره

 وقد ضاق عنهم الواديان ني  لست أنسى مصيبتي يوم جاؤو

 في خميٍس ملء الربا والمغاني  ليلة الخميس علينا وردوا

 ه لفرط انتشاره الطرفان  كالسيل ال يلتقي من متواٍل

 وبيٍت بخيره مآلن ٍب  بي على زروٍع وأحطا أشرفوا

 وقدوٍر تغلي على الداركان   وخبٍز طرٍيفارٍس لبٍن

 ف دجاٍج وفائق الحمالن  من الجراء ومعل وشواٍء

 بعد الصدود والهجران شوق  ألذ من زورة المع وشراٍب

 ويحكي شقائق النعمان م  يخجل الورد في الروائح والطع

 بيوم الكالب والرحرحان ني  جيوشهم يوم جاؤو أذكرتني

 رحب المعي طويل اللسان شدق  هريت الشالقوم أرحبي  يقدم

 وذئب النعاج والخرفان ز  نمس الدجاج والبط والوز هو
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 ض وخيٍل يهوين كالظلمان  من عظمه طبق األر بسواٍد

 كميٍت أقب كالسرحان ٍف  القاسم الكبير على طر وأبو

 على قارٍح عريض اللبان ل  وأخوه الصغير يعترض الخي

 إلى ما يسوؤني مسرعان ل  والرجيهويان بالساق  وهما

 وقصرت من عناني أضعفتني  الذي سرى في جيوٍش والسري

 وبكٍف تجول كالصولجان  واسٍع وشدٍق رحيٍب بفٍم

 من فضله شفا النقصان لم  الفضل الذي بان للعا وأخوه

 عريض األكتاف عبل الجران ل  حلقه حلق حما والشمولي

 عبوساً في صورة الغضبان نعي  أنساه جاثياً جاحظ ال لست

 ويهوى إلى طيور الخوان م  الغرثان يقتنص اللح كالعقاب

 غزاني في الحين فيمن غزاني د  الذي به كنت أعت واألديب

 ومشتكى أحزاني وصديقي  الكاتب الذي كان جاري وكذا

 وأفنى بالكرع ما في دناني ري  األشراف أخنى على خم وصديق

 ت لغيظي من فعله قمصاني  شققشقق الفراريج  كلما

 لم يعنه الذي قد عناني ال  من أمره مجر رخى الب وهو

 بقلٍب خاٍل من اإليمان يف  مجرهد كالسوس في الصوف في الص

 من بين من غزاني وشأني؟ نك  قل لي يابن المبشر ما شأ قلت

 طريق البغضاء والشنآن من  هذا من شهوة األكل هذا ليس

 أعني فتى أبي عدنان أكل   لما غدا في القلت للفيلسوف

 ٍج والء كالهائم الظمآن  الكؤوس صرفاً بال مز وأستحث

 تعلمته وسمع الكيان؟ ط  شعري أذاك من طب بقرا ليت

 علماً والعالم الروحاني مي  تزداد بالعالم الجس وبهذا

 ت هواناً من عسكر الفرغان  ال تنس ما لقيت وما سم ثم

 إذا ما انتشى ومن سحبان ٍس  سان أفصح من قالل أعجمي
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 معتٍق في الدنان ونبيٍذ  قم فأتنا بخبٍز ولحٍم :قال

 يحاكي جماله غصن بان ه  مهفهٍف حسن الوج وغالٍم

 غ دناني وصبها في القناني  لم توكل فرغان إال بتفري

    

 بالئي بذلك الطرمذان م  من أعظم المصائب ياق إن

 طويل في صورة الشيطان ٍب   بال لرجل كالغنيق فدم

 ورأٍس أصم كالسندان ع  بقفاً كالحديد يصمد للصف

 ن غليظ القذال كالفلتان  الحلق ناقص الخلق والدي واسع

 ٍغ ويحثو النبيذ كالعطشان  المطجنات بلعاً بال مض يبلع

 ضراط العبيد والرعيان كي  وأتوني بزامٍر زمره يح

 ويأتي بالقيء والغثيان س  فعناؤه يجشيء الن ومغٍن

 ابتالء ونكبةً المتحاني يا  قصدت هذه الطوائف خمرا

 طعمنا الطعام منذ ثمان ما  ما شأنكم فقالوا أغثنا قلت

 عصيٍب من حادثات الزمان ٍم  بنا فيالك من يو وأناخوا

 بزرع الحقول والبستان ل  نزلوا ساحتي وأطلقت الخي

 ٍر وال ضيعٍة وال صيوان  وغادروني بال دا أفقروني

 ت ذهوالً أهيم كالسكران  وحيروني وقد صر أدهشوني

 ما لها لدى معاني فاظهم  أسمع اللفظ كالطنين فهم أل

 وأعرى ظهراً من األفعوان ٍخ  يا قوم أجرد من فر تركوني

 بدبٍس يسيل كالقطران ن  لي من الجرادق ألفي أكلوا

 إلى سميد الفران كذئاٍب  لي ما حولها ثم مالوا أكلوا

 ن وسبعاً بالخل والزعفران  أكلوا لي من الجداء ثالثي

 طبيخاً من سائر األلوان ها  ضعفها شواء وضعفي أكلوا

 بعشٍر من الدجاج سمان لي  لي تبالةً تبلت عق أكلوا
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 بروس الجداء والحمالن ري  لي مضيرةً ضاعفت ضر أكلوا

  وهاجت بفقدها أشجانيبي  لي كشكيةً كشكت قل أكلوا

 طرياً من أعظم الحيتان ر  لي سبعين حوتاً من النع أكلوا

 ملقى في الخل واألذنان لو  لي عدالً من المالح المق أكلوا

 والمعقلي والصرفان ني  أكلوا لي من القريشاء والبر

 دي واللؤلؤي والصيخاني  عدٍل سوى المصغر والبر ألف

 ز معاً والخالط واألجبان  الجولي من الكزامخ و أكلوا

 عن جمعه قرى حوران جز  البيض والمخلل ما تع ومن

 والرازقي والرمان اح  لي من السفرجل والتف فتتوا

 عند أحمد الفاكهاني جبتي  ما رهنت عليه والرياحين

 ما ليس مثله في الجنان جس  لي من البنفسج والنر أذبلوا

 ثمانين رأس معٍز وضان س  الي بالرغم يا معشر الن ذبحوا

 ية حتى أتوا على الثيران  كفاه تذبيحهم غنم الر ما

 وما حوى جيراني وشمالي  كل ما حوته يميني أكلوا

  ت غالمي قم ويك فاخبأ حصاني  قالوا هلم شيئاً فنادي ثم

 سواه وذا شطوٍب يماني ر  تدع لي بطونكم يا بني البظ لم

 عرضي بكل لساني واستباحوا  علي شتماً ولعناً فتمالوا

 والشاكري والعبدان سة  جاء المعقبون من السا ثم

 م وخرم النوف واآلذان  الصراع والدفع واللط فرأيت

 محنتي بكسر األواني ختموا  لما أتوا على كل شيء ثم

 والعصفري والزربطان فور  قاموا مثل البزاة إلى العص ثم

  ٍض وبعضاً ملقى على األغصان  الطيور بعضاً على بع فرأيت

 يا صحابي كرا من األشنان  ما ذكرت ثم أراقوا أكلوا

 وماء الكافور سبع براني ن  ومن المحلب المطيب بالبا
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 لذيذ المذاق أحمر قاني ح  لي عشرين ظرفاً من الرا شربوا

    

 إلى أن سمعت صوت األذان ن  سواسهم والمكارو فأقاموا

 فللظهر ضاع لي غيضتان ها  ن حيث وافويجمعون األحطاب م

  : ومنها

 باً ومالوا بها على غلماني  اللوز والسفرجل أحطا قطعوا

 حنقاً بالعصي والقضبان  مددوا وعلوهم والنواطير

 ل وجمع النساء والمردان  في آخر اللي،" بالشيء " طالبوني 

 وبعض مستهتر بالغواني د  فأسرع فبعضنا يطلب المر قم

 هذا ضرب من الهذيان قلت  مزاحاً فجدوا وهمتهفت

 سوى بذلهن للضيفان يا  يبقى على أرامل خمرا ليس

 بكاء النسوان والولدان ل  سمعتم يا قوم في غسق اللي لو

 وراء األبواب والجدران ل  يتنادون بالعويل وبالوي

   :ومنها

 نفلم يتركوا سوى الحيطا ري  ثم راحوا بعد العشاء إلى دا

 مطرح من الميساني فوقه  لي مفرش وكل مليٍح كان

 لعرٍس أو دعوٍة أو ختان ر  من أحسن البسط مذخو وبساط

 ل فأضحى وقدره بعرتان  بالبصق والقيء والبو غرقوه

 يكيلونه وال ميزان ٍل  زيتنا جزافاً بال كي أوقدوا

 ليالً للنصف من شعبان مع  داري يا إخوتي المسجد الجا خلت

 خروا صرعى إلى األذقان ظة  ثم لما انتهت بهم شدة الكظ

 في غير أرضه الفزعان ئف  هوموا ساعةً كتهويمة الخا

 ومال السماك والفرقدان ر  قاموا ليالً وقد جنح النس ثم

 فأبكوا عيني وراعوا جناني ت  يصرخون الصبوح يا صاحب البي
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  السلطانكأني أدعى إلى هي  من عقر داري على وج سحبوني

  : ومنها

 عراه في دعوٍة ما عراني ٍن  سمعتم فيما سمعتم بإنسا هل

 يجري في األجفان بدموٍع  أسعدوني يا إخوتي وثقاتي

 كئيٍب مولٍه حيران؟ ٍن  من لواكف الدمع محزو إخوتي

  عين واهي القوى ضعيف الجنان  العقل ساهر الليل باكي ال هائم

 فويلي من نحس ذاك القران مي  شؤيكن ذا القران إال على  لم

ومن . والقصيدة كلها غرر ولطائف، أجاد وأحسن فيها كل اإلحسان، وأبان عن مقاصده ا أحسن بياٍن
  : شعر أيب القاسم أيضاً قوله

  واشرب ففي الشرب لألحزان تحويل  تصغ للوم إن اللوم تضليل ال

 ل أيلولالراح لما آ وطابت  مضى القيظ واحتثت رواحله فقد

 وناظره بالطل مكحول إال  في األرض نبت يشتكي رمداً وليس

  : وقال

  وفاحت بأطراف الرياض النسائم  نضا وجه الربيع نقابه ولما

 بهتت من بينهن الحمائم وقد  عقول الطير لما رأينه فطارت

 وفي أعناقهن التمائم صدحن  جنوناً بالرياض وحسنها وهمن

  : وقال

 معشراً قد شاهدوه وأشهد  استقرضت خطاًأنلني بالذي 

 لجالل هيبته الوجوه عنت  اهللا خالق البرايا فإن

 أجٍل مسمى فاكتبوه إلى  إذا تداينتم بديٍن :يقول

  : وقال

  من الرعد حاٍد ليس يبصر أكمه  إذا دنت السحب الثقال وحثها

 إذا انخفضت أصواتهن مقهقه  أحاديثه مستهوالت وصوته

 يجاوبه من خلفه صاحب له  في آثارهن حسبتهصاح  إذا

  : وقال يهجو منشا بن إبراهيم القزاز
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 وزاد في شامنا تعديه  منشا قد زاد في التيه إن

 ابن ماء السما يدانيه وال  ابن هنٍد وال ابن ذي يزٍن فال

 إليه ومن يواليه يعزى  وهو مغيظ على الوصي ومن

 ل في أماقيهقذى جا فهم  أيام خيبٍر بهم يذكر

    

 وأني ممن يعاديه سرمي  حكى أن فاه أطيب من وقد

 بالمعضرت يرميه أصبح  يقول القبيح فيه ومن ومن

 تعفى على مساويه ريح  بكل طيبة الر فسوكوه

 بكل اجتهادكم فيه معاً  بالخل واجتهدوا ومضمضوه

 بالمسك واألفاويه يعمل  من الجوارش ما وأطعموه

 صانها القس في خوابيه قد  ٍر معتقٍةمن خم وأنهلوه

 لسرمي فضالً على فيه أن  واستنكهوه تروا واستفقحوني

 عياله واصفعوا محبيه  وأحملوا الكلب والحمار على

وقال يهجو أبا الفضل يوسف بن علٍي، ويعرض فيها أيضاً مبنشا بن إبراهيم القزاز، وكانت هذه القصيدة 
  : سبب عزله عن عمله

 استقلت كواكب الحمل؟ إذا  يرون هل أسامركمأهل ج يا

 الثريا بعارٍض هطل نوء  كالرياض باكرها بمالٍح

 عقد ووشي البرود والحلل  مثل نظم الجمان ينظم في ال أو

 خفيف الثقيل والرمل على  للسامع الغناء بها يلذ

 الشاكري يسرج لي أنتظر  على باب منزلي سحراً كنت

 والنجوم لم تزل باكرتها  ضتليلي لحاجٍة عر وطال

 عريض األكتاف والعضل أقيل  بي في الظالم أسود كال فمر

 وعين كمقلة الجمل تنوٍر  له منخر ككوة أشغى

 نيوٍب مثل المدى عضل على  مسبل كخر رحى ومشفر
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 طويل الساقين كالسبل رجل  الكعب أفدع اليد والر مشقق

  لروض في ندى خضلمثل جني ا  فأهدت الريح منه لي أرجاً

 بباٍن وعنبٍر شمل شيبا  مسكاً وقفصيةً معتقةً

 الندامى روائح السفل ض  ما هكذا يكون إذا انفض فقلت

 أميٍر نشوان ذي ثمل عرف  غاٍد من األتون له أسود

 وحٍش في البر منتعل حمار  ورب السماء أعجب من هذا

 عضلة من العضل فشأنه  أردده يا نصر كي أسائله

 هذا من أكبر الشغل وليس  فقال يخشى فوات حاجتنا

 عين الخمول والكسل أنجاك  ترك الفضول نصر وإن فقلت

 بين هذه السبل مسيره  من قلب أن يفوتك في بادره

 من عقله ومن خللي يعجب  عني تغافالً ومضى فصد

 مالي بالعدو من قبل أسود  من خلفه رويدك يا وصاح

 في هذره فال تطل أطال  ع وإنإرجع إلى ذلك الرقي

 القول واسكت إن أنت لم تسل في  إذا ما سئلت مقتصداً أجب

 من خفةً ومن خطل سلم  وهو بترك الفضوألجدر لو

 كسيه مبرغٍث قمل مرٍط  نحوي عجالن يعثر في فكر

 في الذيول كالوشل غرموله  مذى والمذى يقطر من وقد

  ركبة الجملمثل فيشلةً  أني صيد فأبرز لي وظن

 وإن كنت لم تبل فبل فيك  لج داركم ألولجها وقال

  : ومنها

 ما لم يكن بمبتذل بذلت  له ال عدمت برك قد قلت

 عمر ويعطيك غاية األمل  والذي يمد لك ال لكنني

 انتخاب األيور من عملي وال  شق دبري مذ كنت فيشلة ما

 من يستلذه بدلي لوخك  وال لهذا دعيت فابغ لمي
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 أقبلت يا أبا جعل؟ أين  وهات قل لي من أين جئت ومن

  هذا أبي الفضل يوسف بن علي  بت عند عاملكم: لي فقال

 صناناً في حدة البصل مني  بي طيبه وصكت به فصاك

 في خدمٍة وال عمل ينظر  في النهار أخفش ال تركته

 نبيٍل ينمى إلى نبل شيٍخ  تطاولت وافتريت على قلت

    

 حنيناً وعمه الصملي يدعى  سطاً وجده صمعق أبوه

 يخدع مثلي بهذه الحيل  ذا غيره فصفه فما لعل

 عليه باللوم والعذل ت  تكن صادقاً نجوت وأنحي فإن

 فإن كنت قائالً فقل عل  وإن تكن كاذباً صفعتك بالن

 وكان اإلنسان من عجل روهي  يا سيدي عجلت بمك فقال

 عجوٍز وفوق مكتهل ندو  هذا الذي بت عنده نصف

 تمج الصديد في دغل عين  فيه نتن وتحت عصعصه في

 في الوصف ضارب المثل بالغ  أنتن من كل ما يقال إذا

 بختي بالعض والقبل لشؤم  على ذاك مولع أبداً وهو

  أمضى من السيف في يدي بطل  إذا ما علوته نفس له

ا من الفحش ما ال جيمل باألديب ذكره، وفيما أوردناه والقصيدة طويلة حنو مائٍة وأربعني بيتاً، وفيه
  : كفاية، ومن شعره

 وبردفه وبساقه وبخصره  ومهفهٍف يزهو علي بجيده

 المعشوق من عشاقه كتخوف  إلي وقلبه متخوف وافى

 مباح الحل بعد وثاقه كفٍل  إذا مددته وحللت عن حتى

 هما قد فاحمن أطواق بخالف  على أصنة من ردفه فاحت

 تنهل من آماقه ودموعه  ماذا فقال بحرقٍة فسألته

 بلطيف حيلته وحسن نفاقه  هذا ابن بسطاٍم أتانيطارقاً
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 المنهل من أشداقه برياله  وعال على ظهري ويلقم مثقبي

 زمناً لحاه اهللا بعد فراقه  فبقي صنان رضابه في فقحتي

 سد مكسب مثقبي ببصاقه قد  يحرمه معيشته كما فاهللا

  الحسين بن سعد بن الحسين بن محمٍد

أبو علٍي اآلمدي اللغوي الشاعر األديب، توىف ليلة اخلميس خامس ربيٍع اآلخر سنة أربٍع وأربعني 
ولد بآمد ونشأ ا، مث قدم بغداد فأخذ ا عن أيب يعلى الفراء، وأيب طالب بن غيالن، وأخذ . وأربعمائٍة

  : ومن شعره. طنها ومات ودفن ا، وله مؤلفاتودخل أصبهان فاستو. بالشام عن مجاعٍة

 لعذري فيه ذنب اللوائم وهبت  مهزوز القوام إذا انثنى وأهيف

 كما يبدو لك الليل فاحم وشعٍر  كما يبدو لك الصبح باسٍم بثغٍر

 مظلوٍم وألحاظ ظالم بألفاظ  الرضا والسخط تلقاه عاتباً مليح

   ألقى إلى غير راحمشكوت الذي  ومما شجاني أنني يوم بينه

 أسرار غير كاتم وأودعت  أثقال الهوى غير حامٍل وحملت

 حل بي في حبه غير عالم بما  وأبرح ما القيته أن متلفي

 ولكني سهرت لنائم لهان  ولو أنني فيه سهرت لساهٍر

  : وقال

 الحب ماال أطيقه وحماتنيفي  لي ذنباً ولم أك مذنباً أتنسب

 أجر إليك أسوقه ولكنه  ص على البقاوما طلبي للوصل حر

  : وقال

 ليسعى بيننا بالتباعد فهم  واشينا بليٍل مزاره نوهم

  فلما أتانا ما رأى غير واحد  حتى اتحدنا تعانقاً فعانقته

  : وقال

 مسكه تحت السوالف سائال غدا  بنفسي وروحي ذلك العارض الذي

 ون سالسالفهيأ لي قبل الجن  خده أني أجن من الهوى درى

  : وقال

 بليٍد تسمى بالفقيه المدرس  تصدر للتدريس كل مهوٍس
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 قديٍم شاع في كل مجلس ببيٍت  ألهل العلم أن يتمثلوا فحق

  كالها وحتى سامها كل مفلس  هزلت حتى بدا من هزالها لقد

 ^  

  الجزء العاشر 
  الحسين بن الضحاك

    

، أصله من خراسان، وهو موىلً لولد سلمان بن ربيعة الباهلي ابن ياسٍر البصري املعروف باخلليع أبو علٍي
الصحايب، فهو موىلً ال باهلي النسب كما زعم ابن اجلراح، بصري املولد واملنشأ، وهو شاعر ماجن، 

ولذلك لقب باخلليع، وعداده يف الطبقة األوىل من شعراء الدولة العباسية ايدين، ولد سنة اثنتني وستني 
يف يف بغداد سنة مخسني ومائتني، وقد ناهز املائة، وكان شاعراً مطبوعاً حسن التصرف يف ومائٍة، وتو

الشعر، وكان أبو نواٍس يغري على معانيه يف اخلمر، فإذا قال شيئاً فيها نسبه الناس إىل أبو نواٍس، وله غزل 
كلف، وقد اتصل احلسني كثري أجاد فيه، وهو أحد الشعراء املطبوعني الذين أغناهم عفو فرائحهم عن الت

حممد األمني بن هارون الرشيد، : بن الضحاك باخللفاء من بين العباس ونادمهم، وأول من جالس منهم
وكان اتصاله به سنة مثاٍن وتسعني ومائٍة، وهي السنة اليت قتل فيها األمني، وتنقل بعده يف جمالس اخللفاء 

  .، وقيل يف زمن املنتصرونادمهم إىل احلني الذي مات فيه يف زمن املستغني

ملا قدم املأمون من خراسان وصار : حدث الصويل عن عبد اهللا بن حممٍد الفارسي عن مثامة بن أشرس قال
إىل بغداد، وأمر بأن يسمى له قوم من أهل األدب ليجالسوه ويسامروه، فذكر له مجاعة فيهم احلسني بن 

  : أليس هو الذي يقول يف األمني يعين أخاه: الالضحاك، فقرأ أمساءهم حىت بلغ إىل اسم احلسني فق

 وكان لغيرك التلف أبداً  بقيت لسد فاقتنا هال

  ولسوف يعوز بعدك الخلف  خلفت خالئفاً سلفوا فلقد

ال حاجة يل فيه، واهللا ال يراين أبداً إال يف الطريق، ومل يعاقب احلسني على ما كان من هجائه له وتعريضه 
 البصرة فاقام ا طول أيام املأمون، واستقدمه املعتصم من البصرة حني ويل اخلالفة واحندر إىل: قال. به

  : بعد موت املأمون، فلما دخل عليه استأذن يف اإلنشاد فأذن له، فأنشده ميدحه

 قبل فراقه بتالق ومننت  سألت تلدد المشتاق هال

 إليك وظاهر اإلقالق صعدا  إن الرقيب ليستريب تنفس الص

 عليك سخينة اآلماق عبري  أربت لقد نظرت بمقلٍة ولئن
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 جعل الوداع إشارة بعناق  الفداء لخائٍف مترقفٍب نفسي

 الدموع تصان باإلطراق إال  ال جواب لمفحٍم متحيٍر إذ

  : ومنها

 ببهجتها أبا إسحاق خصت  الوفود مبشر بخالفٍة خير

 اقكل مشكلٍة وكل شق من  وافته في الشهر الحرام سليمةً

 األكف بأوكد الميثاق قبل  صفقتها الضمائر طاعةً أعطته

 عف الضمير مهذب األخالق  األنام إلى إماٍم سالمٍة سكن

 مملقها من اإلمالق وأجار  رعيته ودافع دونها فحمي

 تعسف المراق متعسفين  قل لأللى صرفوا الوجوه عن الهدى

 ناقبخطم موائل األع درٍب  أحذركم بوادر ضيغٍم إني

 الرعود والمع اإلبراق زجل  متأهٍب ال يستفز جنانه

 غير جماجٍم أفالق بالشام  لم يبق من متعزمين توثبوا

 علق األخادع أو أسير وثاق  بين منجدٍل تمج عروقه من

 بين أجرٍة ودفاق تختال  الخيول إلى معاقل قيصٍر وثنى

 هزبٍر أهرت األشداق ليٍث  يحملن كل مشمٍر متغشٍم

 بين ترائٍب وتراق والموت  إذا أم الحصون منازالً حتى

 بزأر قساوٍر طراق بدهت  هرت بطارقها هرير ثعالب

 ذالً ونيط حلوقهم بخناق  استكانت للحصار ملوكهم ثم

 تبق غير حشاشة األرماق لم  وأسلمت البالد عشيةً هربت

هراً من جوهٍر كان بني يديه، مث أمره بأن خيرجه فلما أمتها قال له املعتصم، ادن مين، فدنا منه فمألفمه جو
من فيه،فأخرجه فأمر بأن ينظم ويدفع إليه وخيرج إىل الناس وهو يف يده ليعلما موقعه منه ويعرفوا له 

ملا ويل املنتصر اخلالفة دخل عليه احلسني بن : وحدث الصويل عن عون بن حممٍد الكندي قال. فضله
    : هالضحاك فهنأه باخلالفة وأنشد

 وسهالً بالزمان المجدد فأهالً  الدنيا بملك محمٍد تجددت

 مشمرةً بالرشد في كل مشهٍد  الدولة الغراء راحت وبكرت هي
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 أعز بها الرحمن كل موحد  لعمري لقد شدت عرى الدين بيعة

 بها أهواء أمة أحمد جمعت  أمير المؤمنين خالفة هنتك

ن يف بقائك اًء للملك، وقد ضعفت عن احلركة، فكاتبين حباجتك إ: فأظهر إكرامه والسرور به وقال له
وال حتمل على نفسك بكثرة احلركة، ووصله بثالثة آالف ديناٍر ليقضي ا ديناً بلغه أنه عليه، وقال يف 

  : املنتصر أيضاً وهو آخر شعٍر قاله

 أم الملك المنتصر؟؟ نهاراً  ليت شعري أبدر بدا أال

  على سرجه قمراً من بشر  إمام تضمن أثوابه

 القضاء وجند القدر بجند  اهللا دولة سلطانه حمى

 بها الدهر أو يبتكر يروح  زال ما بقيت مدة فال

يا أبا علٍي قد : واصطبح عند عبد اهللا بن العباس بن الفضل وخادم له قائم بني يديه يسقيه، فقال عبد اهللا
  : هذا فقل، فقالاستحسنت سقي هذا اخلادم، فإن حضرك شيء يف 

 يومي بقرب أشباهي وطاب  أحيت صبوحي فكاهة الالهي

 قبل يوٍم منغٍص ناهي من  اللهو في مكامنه فآثر

 بالمجون تياه مؤتزٍر  بابنٍة كرٍم من كف منتطٍق

 لطيٍف مجرٍب داهي سقي  من طرفه ومن يده يسقيك

 بين الذكور والساهي حيران  وكأساً كأن شاربها كأساً

قال : حدثين خايل أمحد بن محدون قال: حدثين علي بن حممد بن نصٍر قال: ر الصويل يف نوادره قالوذك
  : احلسني بن الضحاك من أبياٍت وقد عمر

 وإن أنا لم أعتذر عذير  في ثمانين وفيتها أما

 ابن ثمانين دون البشر عن  رفع اهللا أقالمه وقد

   القدرفي األرض نصب حروب  لمن أسراء اإلله وإني

 وإن يقض شراً غفر أثاب  يقض لي عمالً صالحاً فإن

  : وقال

  في األرض نحو قضاء اهللا والقدر  من أسراء اهللا محتسباً أصبحت

 تبق باقيةً مني ولم تذر لن  الثمانين إذ وفيت عدتها إن
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: قال. حلديثواألصل يف قول احلسني بن الضحاك هذا، احلديث الذي رواه ابن قتيبة يف غريب ا: قلت

حدثنا أبو سفيان الغنوي، حدثنا معقل بن مالٍك عن عبد الرمحن بن سليمان، عن عبيد اهللا بن أنٍس عن 
إذا بلغ العبد مثانني سنةً فإنه أسري اهللا يف األرض، تكتب له احلسنات ": النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  : وقال. "ومتحى عنه السيئات

 أني وما أراك أراكا تخل  وصف البدر حسن وجهك حتى

 توهمته نسيم شذاكا ض  وإذا ما تنفس النرجس الغض

 بإشراق ذا وبهجة ذاكا ك  للمنى تعللني في خدع

  : وقال

 فح بالدمع مدمعا  وحبيك ال أصا ال

 وإن كان موجعا ح  بكى شجوه استرا من

 من أن تقطعا قم  في هواك أس كبدي

 اللسقم موضع في  لم تدع صورة الضنى

  : وقال

 من مشمولٍة بنصيب وأخذك  أال إنما الدنيا وصال حبيب

 معشوٍق ونوم رقيب وبذلة  ولم أر في الدنيا كخلوة عاشٍق

  : وقال ميدح الوزير احلسن بن سهٍل

  على أحٍد سوى الحسن بن سهل  اآلمال غير معرجاٍت أرى

 اليومين بان بكل فضل كال  يومه غده سماحاً يباري

 ببعٍد من رياسته وقبل   تقدم مستبداًحسناً أرى

 بحكمٍة وخطاب فصل شفاك  حضرتك مشكلة بشٍك فإن

 وراح صغيرهم بسداد كهل  مرازٍب ترعوا حلوماً سليل

 أن توازيهم بعدل وعزوا  ملوك إن جريت بهم أبروا

 أمضيت من قوٍل وفعل وما  أن ما أرجيرشد ليهنك

 ي قطٍع ووصلاهللا ف أراك  مؤثر للحق فيما وأنك

 يصوب على قرارة كل محل  وأنك للجميع حيا ربيٍع
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     : وقال ميدح الواثق ملا ويل اخلالفة

 لو شكوت إليه رحم بمن  وجدي فما ينكتم أكتم

 إن بحت أن يحتشم ألحذر  على حسن ظني به وإني

 ما ظنه المتهم تحقق  عند لحظته روعة ولي

 قد علموأحسبه  محب  علم الناس أني له وقد

  من الشوق في كبدي تضطرم  لمغٍض على لوعٍة وإني

 سفوٍح وزفرة قلب سدم  ودعت عن مدمٍع وعشية

 الدمع يغسل طرفاً كلم سوى  كان عند النوى مسعد فما

 ويبكي المقيمين من لم يقم  من بان أوطانه سيذكر

  : ومنها يف املديح

 مالنهار وبدر الظل سراج  خازن اهللا في خلقه إلى

 في موجها الملتطم بدجلة  غرابيب زفافٍة ركبنا

 قراقيرها تصطدم ودهم  ما قصدنا لقاطولها إذا

 راغب أو ملم تيممها  وصرنا إلى خير مسكونٍة

 المواطن خير المم بخير  شاد بنيانها مباركٍة

 نداها وطيب النسم لبرد  بها نشر كافورٍة كأن

  لى متنها وانسجمب صاب ع  كظهر األديم إذا ما السحا

 ما طمى وحله وارتكم إذا  مبرأٍة من وحول الشتاء

 الهوينا وال يلتطم يمر  إن يزال بها راجل فما

 الشراك نقي القدم سليم  ويمشي على رسله آمناً

 مسكونة والنعم مراتع  والضب في بطنها وللنون

  : ومنهم

 أعاريبه والعجم بطودي  الفضاء به إن عدا يضيق

 ما خفقن أمام العلم إذا  النصر يقدم راياته ترى
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 فهم سيوف النقم وجرد  اهللا دوخ أعداءه وفي

  وفي اهللا يصفح عمن ظلم  اهللا يكظم من غيظه وفي

 شيم الجود إال قسم وما  شيم الجود محمودةً رأى

 ليس يحسن إال نعم كأن  على نعٍم واغتدى فراح

  : وقال

 ه صبرمكروه على  أتاني منك ما ليس

  وقد يغضي الفتى الحر  على عمٍد فأغضيت

 أدبك الهجر فما  بالهجر وأدبتك

  ن منك النصح والزجر  ردك عما كا وال

 واشتد بي األمر ه  اضطرني المكر فلما

 ليس له قدر بما  من ضري تناولتك

 لما مسك الضر ل  جناح الذل فحركت

 أصلحه الشر رًأ  لم يصلح الخير ام إذا

  : ضب عليه املعتص لشيٍء جرى منه على النبيذ، فكتب إليه يسترضيهوغ

  وقد استجرت وعذت من غضبه  اإلمام أشد من أدبه غضب

 أثنى اإلله عليه في كتبه  معتصماً بمعتصٍم أصبحت

 النجاة به سوى سببه أرجو  والذي لم يبق لي سباً ال

 من أشفى على عطبه ولكل  شفيع غير حرمته مالي

  سين بن عبد اله بن يوسفالح

كان . ولد يف بغداد وا نشأ، وا تويف سنة أربٍع وسبعني وأربعمائٍة. ابن أمحد بن شبٍل أبو علٍي البغدادي
متميزاً باحلكمة والفلسفة، خبرياً بصناعة الطب، أديباً فاضالً وشاعراً جميداً، أخذ عن أيب نصٍر حيىي بن 

القصيدة الرائية اليت نسبت للشيخ الرئيس ابن سينا وليست له، وقد وهو صاحب . جريٍر التكرييت وغريه
دلت هذه القصيدة على علو كعبه يف احلكمة واالطالع على مكنوناا، وقد سارت ا الركبان وتداوهلا 

  : الرواة، وهي

  أقص ذا المسير أم اضطرار؟؟  بربك أيها الفلك المدار
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 ا منك انبهار؟أفهامن ففي  قل لنا في أي شيٍء مدارك

 هذا الفضاء به تدار؟ سوى  نرى الفضاء وهل فضاء وفيك

 األجساد يدركها البوار؟ مع  ترفع األرواح أم هل وعندك

 لجج الذراع لها مدار على  ذي المجرة أم فرند وموج

 قوادمها قصار بأجنحٍة  الشمس رافعةً شعاعاً وفيك

 وارأم يد فيها س هاللك  وطوق النجوم إذا تبدى

    

 بينه لجج غزار تؤلف  نجومك أم حباب وأفالذ

 مثلماً يطوى اإلزار نهاراً  وتنشر في الفضا ليالً وتطوى

 يصدأ لها أبداً غرار وما  فكم بصقالها صدئ البرايا

 مثلما كنس الصوار وتكنس  ثم تخنس راجعاٍت تبادي

 تلقاها من الغرب انحدار  الشرق يقدمها صعوداً فبينا

 منى وآجال قصار طوال  ذا قد مضى وعليه يمضي على

 أنفاسنا أبداً شفار لها  تعرفنا مداها وأيام

 للورد في الروض انتثار كما  ينثر األعمار نثراً ودهر

 غذته من نوائبها ظؤار  ودنيا كلما وضعت جنيناً

 العجماء ما جرحت جبار هي  العشواء ما خبطت هشيم هي

 غٍد إليه بنا يسار بغير  يوٍميوٍم بال أمٍس و فمن

 المرء في الجسم انتشار لروح  نفسين في أخٍذ ورٍد ومن

 أجسامها طارت وطاروا إلى  وكم من بعد ما كانت نفوٍس

 فأعقب ذلك األنس النفار  ألم تك بالجوارح آنساٍت

 ماله منه اعتذار بذنٍب  فإن يك آدم أشقى بنيه

 ع السجود وال الجوارنف وما  ينفعه باألسماء علم ولم

 فترب الساقيات له شعار  ثم أهبط ثم أودى فأخرج
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 الكلمات للذنب اغتفار من  فأدركه بعلم اهللا فيه

 ما تال ليالً نهار يعير  بعد غفراٍن وعفٍو ولكن

 بآدٍم وبنا الصغار وحل  بلغ العدو بنا مناه لقد

 عجل أضل وال خوار وال  ضائعين كقوم موسى وتهنا

 نقمة وعليه عار علينا  لك أكلة ال زال منها افي

 ويذبح في حشا األم الحوار  في الظهور وما ولدنا نعاقب

 فللوعيد لنا انتظار وبعد  الباليا والرزايا وتنتظر

 الضب أخرجه الوجار خروج  كارهين كما دخلنا ونخرج

 لغير الموجدين به الخيار  اإلمتنان على وجوٍد فماذا

 نخير قبله أو نستشار  نا خيراً لو أناوجود وكان

 الكسر ليس له انجبار؟ وهذا  الداء ليس له دواء أهذا

 لعمق جرحهم انسبار وليس  فيه كل دقيٍق فهٍم تحير

 كواكب األفق انتثار وغال  إذا التكوير غال الشمس عنا

 بالسموات انفطار وطوح  بهذي األرض أرضاً وبدلنا

 لدهشتها وعطلت العشار  يهاوأذهلت المراضع عن بن

 ليس يجلى أو سرار خسوف  البدر من فرٍق وذعٍر وغشي

 مهيالٍت وسجرت البحار  الجبال فكن كثباً وسيرت

 مع الرجوم لنا اصطبار وأين  ثبات ذي األلباب منا فأين

 يراد بنا وأين اإلعتبار؟  عقول ذي األفهام مما وأين

 ن سناه مستعار؟م ضياؤك  يغيب لب كان فينا وأين

 يغول أنجمها انكدار ففيما  وال أرض عصته وال سماء

 ما لقاتره شرار دخاناً  وافته طائعةً وكانت وقد

 فهي لألموات دار دحاها  سبعةً واألرض مهداً قضاها

 وما لعلو ما أرسى فرار  لسمو ما أعلى انتهاء فما
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 يخشى اتعاظ وازدجار لمن  ذا التهويل فيه ولكن

  : الوق

 تلمني فما تغني المالمات فال  إلى الدير كوثاً صبابات بنا

 لهٍو عهدناها وليالت أيام  تبعدن وإن طال الزمان بها ال

 غنماً وكم بقيت عندي لبانات  قضينا لبانات الشباب بها فكم

 ولذ فإن العيش تارات فانعم  مكنت دولة األيام مقبلةً ما

 فإنما منح الدنيا غرامات  ةقبل ارتجاع الليالي فهي عاري

    

الزهر والجامات دارات بروجها  قم فاجل في فلك البستان شمس ضحى 

 وأنفسنا منها رويات نقضي  إن دعا داعي الحمام بنا لعله

 في سبات الهم أموات؟ أحياؤه  التعلل لوال الراح في زمٍن بم

 عراها لخوف المزج روعات وقد  تحيي فقابلنا تحيتها بدت

 مقابلها منها شعاعات على  أشعة برٍق من أبارقها مدت

 وفي أوجه الندمان شارات تيٍر  في ساق ساقيها خالخل من فالح

 ال فارقت شارب الراح المسرات  وقع الصفو سطراً من فواقعها قد

 لبيباً فللتأخير آفات وكن  ما تعجل واترك ما وعدت به خذ

 رور ولألحزان أوقاتالس فيها  وللسعادة أوقات مقدرة

  : وقال

 الصبا يخلص إلى نسيمها نسيم  أيا جبلي نعمان باهللا خليا

 كبٍد لم يبق إال صميمها على  أجد بردها أو تشف مني حرارةً

 كبٍد حراء قلت همومها على  الصبا ريح إذا ما تنفست فإن

  : وقال

  رفقابنا مهالً ورفقاً بنا فمهالً  ليكفكم ما فيكم من جوى نلقى

 رمت منه ال فكاكاً وال عتقا وال  وجدي ال سلوت هواكم وحرمة
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 إن لم يمت بكم عشقا وأهجره  قلباً رام في الحب سلوةً سأزجر

 لي أشفى وأفناه أي ألبقى فأضناه  الهوى يا صاح حتى ألفته صحبت

 وال أدمعي تطفي لهيبي وال ترقا  فال الصبر موجود وال الشوق بارح

  على كبدي حرقاً ومن مقلتي غرقا  ما الليل أخى سدولهإذا  أخاف

 طرفي والفؤاد بكم يشقي؟ فينعم  أن أجزي من الوصل بالجفا أيجمل

 وال يحيا ويظمي فال يسقي يموت  هذا أم كذا كل عاشٍق أحظي

 أر ذا حاٍل على حاله يبقى فلم  سل الدهر عل الدهر يجمع شملنا

  : وقال

 لنفسي أن أقابل بالجهل أبيت   بجهلهكان دوني من بليت إذا

 له حق التقدم والفضل عرفت  وإن كنت أدنى منه في الحلم والحجا

 لنفسي أن أجل عن المثل أردت  كان مثلي في الفطانة والحجا وإن

  : وقال

 أن إحدى الراحتين عذاب على  وفي اليأس إحدى الراحتين لذي الهوى

 ذاب مني أعظم وإهاب ولو  وبي وجد وأسلو وبي جوى أعف

 وأن يروي صداي رضاب بلحٍظ  أن تصطاد قلبي كاعب وآنف

 تجوع الضاريات تهاب فحين  تنكروا عن الكريم على األذى فال

  : وقال

 والحس منه معار متكون  اإلنسان منا غيره وكأنما

 وكأنه مختار ومسير  متصرف وله القضاء مصرف

 حيل صوابه األقدارت خطأ  تصوبه الحظوظ وتارةً طراً

 يسترد الفائت استبصار ال  بصيرته ويبصر بعدما تعمى

 فيه وقد جرى المقدار ويرد  يؤخذ قلبه من صدره وتراه

 إذا عبثت به األفكار ندماً  يوسع بالمالمة نفسه فيظل

 حتى يبينه له اإلصدار  يعرف اإلفراط في إيراده ال
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  : وقال

 الهموم ضيوف أكلها المهج إن  بالصبر ضيف الهم حيث أتى تلق

  واألمر إن ضاق يوماً فهو منفرج  إن زاد يوماً فهو منتقص فالخطب

 إلى ساعٍة من ساعٍة فرج واعلم  فروح النفس بالتعليل ترض به

  : وقال

  سٍر وماٍل ما استطعت ومذهب  لسانك ال تبح بثالثٍة إحفظ

 مكذببمعكٍر وبحاسٍد و  الثالثة تبتلى بثالثٍة فعلى

  : وقال

 وحاذر براً يصير عقوقا ء  وعلى قدر عقله فاعتب المر

 بالحلم صار صديقا وعدٍو  كم صديٍق بالعتب صار عدواً

  : وقال

 إذا مثلت بصرف الراح حتى  زجاجات أتتنا فرغاً ثقلت

 الجسوم تخف باألرواح وكذا  خفت فكادت أن تطير بما حوت

    : وقال

 بعد بقاء الجوهر العرض يهون   فقدعن كل شيٍء بالحياة تسل

  وما عن النفس إن أتلفتها عوض  اهللا ماالً أنت متلفه يعوض

  : وقال

  والذل والعار حرص المرء والطمع  اقناعة عز والكفاف غنى قالوا

 لم يصبه فماذا منه يقتنع؟ إن  من رضاه سد جوعته صدقتم

  : وقال

 هإذا فاض فصن عي  إن لم تكن تجزع من دم

 يعفو فكنه سيداً  تكن مجدت يوماً أو

 يجوز الصبر عنه ال  ال أصبر عمن أنا

 لي ما لم أخنه فر  ذنٍب في الهوى يغ كل

  : وقال يرثي أخاه أمحد بن عبد اهللا بن يوسف
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 لحٍي من بعد ميٍت بقاء ما  الحزن والسرور انقضاء غاية

 ساءصخراً الفتى الخن وسلت  لبيد بأربٍد مات حزناً ال

 يبلي من بعده والبكاء حزن  ما في التراب يبلى الفتى فال مثل

 ال يسيغها األحياء غصصاً  أن األموات زالوا وأبقوا غير

 خطوٍب أسودهن ضراء من  إنما نحن بين ظفٍر وناٍب

 فنغدو بما نسر نساء ر  وفي المنى قصر العم وتتمنى

 بقاءالفناء هذا ال وطريق  المرء للسقام طريق صحة

 الداء للنفوس الدواء أقتل  تغتذي نموت ونحيا بالذي

 وال كان أخذها والعطاء نت  لقينا من غدر دبيا فال كا ما

 الصبح يسترد المساء يهب  جودها عليها فمهما راجع

 أم ليس تعقل األشياء يام  شعري حلماً تمر بنا األي ليت

 ه اتقاءفما للنفوس من ن  فساٍد يجنيه للعالم الكو من

 األمهات واآلباء نالها  اهللا لذةً لشقانا قبح

 فإيجادنا علينا بالء ر  لوال الوجود لم نألم الفق نحن

 ففيم األسى وفيم العناء؟ م  ما تصحب المهجة الجس وقليالً

 العود عندها اإلبداء حجة  أيد اإلله عقوالً ولقد

 واألعضاءالجلود  أنكرته  غير دعوى قوٍم على الميت شيئاً

 في الغيب يستبين الخفاء؟ كيف  كان في العيان خالف وإذا

 وما استبان ضياء ظلمات  دهانا من يوم أحمد إال ما

 ذاك النسيم الرخاء وسموماً  أخي عاد بعدك الماء سماً يا

 ناراً تثيرها الصعداء فاس  الغزار عادت من األن والدموع

  يرضى بها األعداءحياةً نت  الحياة غدراً ولو كا وأعد

 أين السناء أين البهاء؟ عزم  تلك الخالل والحزم أين ال أين

 ل وشيكاً وزال ذاك الغناء؟  أودى النعيم من ذلك الظل كيف
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 مقاٍم ما للمواضي انتضاء؟ في  ما كنت تنتضي من لساٍن أين

 دون سكناي في ثراك شفاء  أرجو شفاء ما بي؟ وما بي كيف

 ل وأين الحياء أين اإلباء؟  ء والمنطق الجزذاك الروا أين

  دمع يوماً من صحن خدي انمحاء  محا حسنك التراب فما للد إن

 أو تمت لم يمت عليك الثناء  تبن لم يبن قديم ودادي أو

 ومن مناه الفناء يتمنى  نفسي دفنت والشطر باٍق شطر

 السابقين تمضي البطاء فإلى  تكن قدمته أيدي المنايا إن

 عنه في برجها الجوزاء فته  الموت كل حٍي ولو أخ يدرك

 بماذا تميز األنبياء؟ ٍق  شعري وللبال كل مخلو ليت

 وذي العجمة البهيم سواء ق  ذي الحكمة المفضل بالنط موت

 وال للتقي تبكي السماء ض  غوى لفقده تبسم األر ال

 أطباق تربها البيداء تحت  مصابيح أوجٍه أطفأتها كم

    

  واد مجٍد أمست عليها العفاء  بدوٍر وشموٍس وكم أط كم

 أخفت ضياءها األنواء ثم  محا عزة الكواكب غيم كم

 قوٍم لآلخرين انتهاء بدء  الناس قادم إثر ماٍض إنما

  : وقال

 الصبا وأرادوا عنه سلواني وفي  وقد مات محبوب فجعت به قالوا

  أين لي في الهوى الثاني صباً ثانيمن   ثانيه في الحسن موجود فقلت لهم

  : وقال

 وما كل من يعطي المنى بمسدد  ولو أنني أعطيت من دهري المنى

 ألياٍم أتين أال ابعدي وقلت  ألياٍم مضين أال ارجعي لقلت

  الحسين بع عبد اهللا بن رواحة



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  682  

 الشاعر ايد، ولد حبماة ابن إبراهيم بن عبد اهللا بن رواحة أبو علٍي األنصاري احلموي، األديب الفقيه
ونشأ ا، ورحل إىل دمشق فأقام ا مدةً واشتغل بالفقه، ومسع احلديث من احلافظ أيب القاسم بن عساكر 

  .ومن عمه وآخرين

مث عاد إىل دمشق فشهد واقعة مرج عكا فقتل فيها شهيداً يوم . ورحل إىل مصر فسمع ا وباإلسكندرية
وله من قصيدٍة مهنئاً ا امللك الناصر صالح الدين بن .  ومثانني ومخسمائٍةاألربعاء من شعبان سنة مخٍس

  : أيوب بعيد النحر سنة اثنتني وسبعني ومخسمائٍة، وكان السلطان خميماً مبرج فاقوس

 دهره ظهراً لبطن وقلب  خبر التجارب منه حزم لقد

 على بحٍر بسفن وأدركهم  إلى الفرنج الخيل براً فساق

 بكل قٍد مرجحن يمدن  الجواري بالجواريوقد جلب 

 ينوح على مرن فمرنان  اجتماع الشمل بؤساً يزيدهم

 إلى المينا بغبن ودمياط  إسكندرية يوم سيقوا زهت

 فلو هجعوا أتاهم بعد وهن  خياله كالطيف يسري يرون

 لو يبيتهم بأمن مناهم  تخوفه فأمسى أبادهم

 بين مملوٍك ورهن فصاروا  جيشاً شرقاً وغرباً تملك

  رأت منه الفرنجة ضيق سجن  بآل أيوٍب رباطاً أقام

  ولم ير جهده في الحرب يغني  أقصى الملوك السلم منهم رجا

 ولم ير من مناه سوى التمني  السلم بعد الحرب كرهاً فألقى

  : مائٍةوقال يرثي احلافظ أبا القاسم بن عساكر، وأنشدها جبامع دمشق سنة إحدى وسبعني ومخس

 من إليه كان شد الرواحل مضى  السعي في نيل العال والفضائل ذرا

 أسى أو سحب دمٍع هواطل بنار  لساري البرق إني معينه فقوال

 بزفرة باٍك أو بحسرة ثاكل  جلباب العزاء لفقده وتمزيق

 من قبل طي المراحل لقصاده  به للركب واستوقف السرى فأعلن

 منهم بعده كل آفل وأشرق  أنجم الدجىغاب بدر التم عن  وقل

 لم يلق غير الجداول سواحله  كان إال البحر غار ومن يرد وما

 عوالي صحبه بنوازل فليس  رويتم علمه من رواته وهبكم
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 التقى منه ونجح الوسائل ونور  فاتكم نور الهدى بوفاته فقد

 نصره من غمده والحمائل رجا  وما حظ من قد غره نصل صارٍم

 بأياٍم لديه قالئل هداه  عليه من رآه ومن حوى ليبك

 والفوز في كل عاجل برؤيته  ويقض أسى من فاته الفضل عاجالً

 وتسويٍف إلى عام قابل عليه  إلرجائي قدوم أعزٍة أسفت

 على سن الصبا باألمائل ألزروا  أنهم فازوا بإدراك مثله ولو

 كل راٍو وناقلوأحرم منها   لمصائٍب عم سنة أحمٍد فيا

 من نظيٍر لإلمام مماثل بها  الشام من خيٍر خلت كل بلدٍة خال

 حافٍظ يهذي به كل باقل بال  وأصبح بعد الحافظ العلم شاغراً

 لما أن مضى كل خامل وقدم  من نبيٍه ضل مذ مات جاهه وكم

 ما القته بدعة جاهل فأيسر  سنة المختار من ذب ناصٍر خلت

    

 يثني عنه كل مجادل فأصبح  لشافعي مقالةًنمى لإلمام ا

 عليه من أدل الدالئل فكانت  قول األشعري بسنٍة وأيد

 بما يروي ظماء المحافل فأورى  قد أبان الحق في كل محفٍل وكم

 من التشبيه شبهة باطل ورد  من التجسيم باب ضاللٍة وسد

 من قوله في عوامل مركبٍة  يك قد أودى فكم من أسنٍة وإن

 عنه فلست بماثل بإضاللهم  وإن مال قوم واستمالوا رعاعهم

 اإلثم في نوح البواكي الثواكل سوى  األجر في نوحي عليه وال أرى أرى

 لدنياه على فقد راحل كباٍك  الذي يبكي إماماً لدينه وليس

 عين فاسقيه بأغزر وابل ويا  قلب واصله بأعظم رحمٍة فيا

 عند الضحى واألصائل مكررٍة  ٍةثراه الدهر أهنى تحي وحيي

 قريب ثواٍء في الثرى والجنادل  على نوحي عليه فإنه أعني

 على لحٍد به كل باخل لضن  لم يكن بالدمع سيل لحبه ولو
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 له باجتهاٍد فيه عن كل شاغل  مضى من حديث المصطفى كان شاغالً

 له بالنصح أفضل شامل وكان  شمل اإلسالم فيه رزية لقد

 فذب النقص عن كل فاضل عليهم  بين السالفين اطالعه وفضل

 نظيٍر في الورى ومساجل بغير  في نقد الرجال مميزاً وأصبح

 جلها من كل شهٍم وكامل لمن  تاريخاً لجلق جامعاً وأكمل

 في الكتب أخطب قائل بخطيته  فأزرى بتاريخ الخطيب وقد عدا

  : ومنها

 المعالي واجتناب الرذائل وكسب  طوى الموت منه العلم والزهد والنهي

 صبوٍر على حرب الضالل حالحل  فيه العالمين بمقدٍم وأفجع

 عنه من شجاٍع مقاتل وأدفع  غيوراً ذب عن دين أحمٍد وكان

 ولدفع الزيغ أعظم صائل له  منه الدين أشرف صائٍن وأحرم

 بموت إماٍم عالٍم ذي فضائل  أر نقص األرض يوماً كنقصها ولم

 بالفنا فينا قضية عادل قضى  القاسم األيام قسمة حاكٍم اأب

  عزاء سوى من قد مضى من أفاضل  أعزي المسلمين وال أرى بماذا

 واستعلى على المتطاول بعلمك  سالم اهللا ما انتفع الورى عليك

  : وقال

  فزد من الهجر في عذابي  كان يحلو لديك قتلي إن

 اهللا في الحسابوبينك   يطيل الوقوف بيني عسى

  : وقال

  أن الهوى سبب السعادة  عليك وما دروا الموا

 كان هجر فالشهادة أو  كان وصل فالمنى إن

  : وعكسه فقال

 أنت منه حامد أمرا ما  قلب دع عنك الهوى قسراً يا

  إن نلت وصالً ضاعت األخرى  أضعت دنياك بهجرانه
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  : وقال

  ران أجنحة وخفقلدى الطي  والبازي جميعاً وللزنبور

 يصطاده الزنبور فرق وما  بين ما يصطاد باٍز ولكن

  الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد

األستاذ مؤيد الدين أبو إمساعيل األصبهاين املعروف بالطغرائي نسبته إىل من يكتب الطغراء، وهي الطرة 
 امللك وألقابه، وهي كلمة أعجمية اليت تكتب ف أعلى املناشري فوق البسملة بالقلم اجللي تتضمن اسم

حمرفة من الطرة، كان آيةً يف الكتابة والشعر، خبرياً بصناعة الكيمياء، له فيها تصانيف أضاع الناس 
مبزاولتها أمواالً ال حتصى، وخدم السلطان ملك شاه بن ألب أرسالن، وكان منشيء السلطام حممٍد مدة 

تشرفت به الدولة السلجوقية، وتشوقت إليه اململكة . اإلنشاءملكه متويل ديوان الطغراء، وصاحب ديوان 
األيوبية، وتنقل يف املناصب واملراتب، وتوىل االستيفاء وترشح للوزارة، ومل يكن يف الدولتني السلجوقية 

وله يف العربية والعلوم قدر راسخ، وله . واإلمامية من مياثله يف اإلنشاء سوى أمني امللك أيب نصٍر العتيب
  .بالغة واملعجزة يف النظم والنثرال

    

كشف األستاذ أبو إمساعيل بذكائه سر الكيمياء، وفك رموزها : قال اإلمام حممد بن اهليثم األصفهاين
جامع األسرار وكتاب تراكيب األنوار، وكتاب حقائق : واستخرج كنوزها، وله فيها تصانيف منها

ى ابن سينا يف إبطال الكيمياء، ومصابيح احلكمة، االستشهادات وكتاب ذات الفوائد، وكتاب الرد عل
ولد سنة ثالٍث ومخسني وأربعمائٍة، وقتل يف الوقعة . وله ديوان شعٍر وغري ذلك. وكتاب مفاتيح الرمحة

اليت كانت بني السلطان مسعود بن حمموٍد وأخيه السلطان حمموٍد سنة مخس عشرة ومخسمائٍة، وقد جاوز 
 السلطان حممود على قتل الطغرائي أمر به أن يشد إىل شجرة وأن يقف جتاهه الستني، وروي أنه ملا عزم

وقال ألصحاب السهام ال ترموه حىت . مجاعة بالسهام، وأن يقف إنسان خلف الشجرة يكتب ما يقول
  : أشري إليكم، فوقفوا والسهام مفوقة لرميه فأنشد الطغرائي يف تلك احلالة

 طراف المنية شرعوأ نحوي  أقول لمن يسدد سهمه وقد

 وقلبي دونه يتقطع دوني  والموت في لحظات أحور طرفه

 لغير هوى األحبة موضع فيه  فتش عن فؤادي هل يرى باهللا

 عهد الحبيب وسره المستودع  به لو لم يكن في طيه أهون
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غرائي قصيدته ومن شعر مؤيد الدين الط. فرق له وأمر بإطالقه، مث إن الوزير أغراه بقتله بعد حٍني فقتله
  : اليت تداوهلا الرواة وتناقلتها األلسن املعروفة بالمية العجم، وقد رأيت أن أوردها بتمامها إعجاباً ا قال

 الفضل زانتني لدى العطل وحلية  الرأي صانتني عن الخطل أصالة

  والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل  أخيراً ومجدي أوالً شرع مجدي

 وال ناقتي فيها وال جملي بها  زوراء ال سكنياإلقامة بال فيم

 عري متناه عن الخلل كالسيف  عن األهل صفر الكف منفرد ناٍء

 أنيس إليه منتهى جذلي وال  صديق إليه مشتكى حزني فال

 وقرا العسالة الذبل ورحلها  اغترابي حتى حن راحلتي طال

  عذليركابي ولج الركب في يلقى  من لغٍب نضوى وعج لما وضج

 قضاء حقوٍق للعال قبلي على  بسطة كٍف أستعين بها أريد

 الغنيمة بعد الجد بالقفل من  يعكس آمالي ويقنعني والدهر

 غير هياٍب وال وكل لمثله  شطاٍط كصدر الرمح معتقٍل وذي

 البأس منه رقة الغزل بشدة  الفكاهة مر الجد قد مزجت حلو

 أغرى سوام النوم بالمقل ليلوال  سرح الكرى عن ورد مقلته طردت

 وآخر من خمر الهوى ثمل صاٍح  ميل على األكوار من طرٍب والركب

 تخذلني في الحادث الجلل وأنت  أدعوك للجلى لتنصرني فقلت

 وصبغ الليل لم تحل وتستحيل  تنام عيني وعين النجم ساهرة

 والغي يزجر أحياناً عن الفشل  تعين على غٍي هممت به فهل

 وقد حماه رماة من بني ثعل  أريد طروق الحي من إضيٍم إني

 سود الغدائر حمر الحلي والحلل  بالبيض والسمر اللدان به يحمون

 فنفخة الطيب تهدينا إلى الحلل  بنا في ذمام الليل معتسفاً فسر

 الكناس لها غاب من األسل حول  فالحب حيث العدا واألسد رابضة

 بمياه الغنج والكحل نصالها  تنؤم ناشئة بالجزع قد سقي

 ما بالكرائم من جبٍن ومن بخل  زاد طيب أحاديث الكرام بها قد
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 ونار القرى منهم على القلل حرى  نار الهوى منهن في كبٍد تبيت

 كرام الخيل واإلبل ويحتوين  أنضاء حٍب ال حراك به يقتلن

 لعسلمن غدير الخمر وا بنهلٍة  لديغ العوالي في بيوتهم يشفى

 منها نسيم البرء في عللي يدب  إلمامةً بالجزع ثانيةً لعل

 من نبال األعين النجل برشقٍة  أكره الطعنة النجالء قد شفعت ال

    

 من خلل األستار والكلل باللمح  أهاب الصفاح البيض تسعدني وال

 دهتني أسود الغيل بالغيل ولو  وال أخل بغزالٍن تغازلني

 المعالي ويغري المرء بالكسل عن  هم صاحبهالسالمة يثني  حب

  في األرض أو سلماً في الجو فاعتزل  جنحت إليه فاتخذ نفقاً فإن

 واقتنع منهن بالبلل ركوبها  ودع غمار العال للمقدمين على

 والعز تحت رسيم األينق الذلل  الذليل بخفض العيش مسكنةً يرضى

 مثاني اللجم بالجدل اٍتمعارض  بها في نحور البيد جافلةً فادرأ

 تحدث أن العز في التنقل فيما  العال حدثتني وهي صادقة إن

 تبرح الشمس يوماً دارة الحمل لم  أن في شرف المأوى بلوغ منى لو

 والحظ عني بالجهال في شغل  بالحظ لو ناديت مستمعاً أهبت

 نام عنهم أو تنبه لي لعينه  إن بدا فضلي ونقصه لعله

 ما أضيق العيش لوال فسحة األمل  نفس باآلمال أرقبهاال أعلل

 أرضى وقد ولت على عجل؟ فكيف  أرض بالعيش واأليام مقبلة لم

 عن رخيص القدر مبتذلي فصنتها  بنفسي عرفاني بقيمتها غالى

 يعمل إال في يدي بطل وليس  النصل أن يزهى بجوهره وعادة

 ولة األوغاد والسفلأرى د حتى  كنت أؤثر أن يمتد بي زمني ما

 خطوي إذ أمشي على مهل وراء  أناس كان شوطهم تقدمتني

 من قبله فتمنى فسحة األجل  جزاء امرٍئ ألقرانه درجوا هذا
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 أسوة بانحطاط الشمس عن زحل لي  عالني من دوني فال عجب وإن

 في حادث الدهر ما يغني عن الحيل  غير محتال وال ضجٍر فاصبرلها

 الناس واصحبهم على دخل فحاذر  دنى من وثقت بهعدوك أ أعدى

 ال يعول في الدنيا على رجل من  رجل الدنيا وواحدها وإنما

 شراً وكن منها على وجل فظن  ظنك باأليام معجزة وحسن

 مسافة الخلف بين القول والعمل  الوفاء وفاض الغدر وانفرجت غاض

 معتدليطابق معوج ب وهل  صدقك عند الناس كذبهم وشان

 على العهود فسبق السيف للعذل  إن كان ينجع شيٍء في ثباتهم

 صفوك في أيامك األول أنفقت  يا وارداً سؤر عيٍش كله كدر

 يكفيك منه مصة الوشل؟ وأنت  اقتحامك لج البحر تركبه فيم

 فيه إلى األنصار والخول يحتاج  ملك القناعة ال يخشى عليه وال

 فهل سمعت بظٍل غير منتقل؟  بات لهاالبقاء بداٍر ال ث ترجو

 ففي الصمت منجاة من الزلل اصمت  خبيراً على األسرار مطلعاً ويا

 بنفسك أن ترعى مع الهمل فاربأ  رشحوك ألمٍر لو فطنت له قد

  : وقال يسلي معني امللك فضل اهللا يف نكبته وحيضه على الصرب

 غزال أحم المقلتين كحيل  وللحي المنيع تصدى

 جمال واستقل حمول وزمت  وأمر البين قد جد جده دىتص

 الخد من ماء الجفون مسيل وفي  الصدر من نار الصبابة جاحم وفي

 وظل صفيق الجانبين ظليل  غزال له مرعى من القلب مخصب

 فشطب وأما خصره فنحيل  فيه الحسن أما قوامه تناصف

 إليه للمحب سبيل وليس  قريب من الرائين يطمع قربه

 تضاءل عند الطرف وهو كليل  سار لحظ المرء في وجناته إذا

 عن وداع الظاعنين عجول نوى  استقل الحي وانصدعت به ولما
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 علينا نضرة وقبول وضاءت  لنا وجه من الخد نير تراءى

 الصبر الجميل جميل فعاقبة  فصبراً معين الملك إن عن حادث

 ن اهللا سوف يديلبأ ضمين  تيأسن من صنع ربك إنه وال

 تبشر أن النائبات تزول  الليالي إذ يزول نعيمها فإن

 لها منظر يغشي العيون صقيل  ألم تر أن الشمس بعد كسوفها

 وهو شخت الجانبين ضئيل بدا  الهالل النضو يغمر بعدما وأن

 تعاوده بعد المضاء كلول  تحسبن السيف يقصر كلما وال

 به نفح الصبا فيميل يمر  تحسبن الدوح يقلع كلما وال

 عليل أو يبل غليل فيشفي  فقد يعطف الدهر األبي عنانه

 ريش واستطار نسيل تساقط  مقصوص الجناحين بعدما ويرتاش

 ما لم يعتوره ذبول فيورق  الغصن السليب نضارةً ويستأنف

 وللحظ من بعد الذهاب قفول  من بعد الرجوع استقامة وللنجم

 عليك وأحداث الزمان شكول  ب الشكر وقعهاوبعض الرزايا يوج

 بالخطب الجليل جليل يصادم  غرو إن أخنت عليك فإنما وال

 حساٍم لم يصبه فلول؟ وأي  قناٍة لم ترنح كعوبها وأي

 أضغان بها وذحول فعندك  إلى األيام حتى وترتها أسأت

 ولوالك كانت تنتحي وتصول  فيما أرادت صروفها وصارفتها

 به يوم النزال قتيل ليردى   السيف يسكن غمدهأنت وما

 فتحمل وطء الدهر وهو ثقيل؟  بالصديق يوسف أسوة أمالك

 له في الخافقين زميل طليق  وما غض منك الحبس والذكر سائر

 لألمر العظيم حمول فمثلك  فال تذعنن للخطب آدك ثقله

 خالخيل الرجال كبول فإن  وال تجزعن للكبل مسك وقعه

 أجحفت بالعالمين جميل وإن  الليالي ما عدتك سهامها عوصن

 لما يأخذنه لبخيل ويأسى  امرًأ تعدو الحوادث عرضه وإن
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  : وقال

 فما أحتاج أن أتعلما منها  العلوم فقد ظفرت ببغيتي أما

 أنار لي البهيم المظلما علماً  أسرار الخليقة كلها وعرفت

 اً ف الغيوب مرجمازال ظن ما  هرمس سرحكمته الذي وورثت

 لي السر الخفي المبهما كشفت  مفتاح الكنوز بحكمٍة وملكت

  من حكمتي تشفي القلوب من العمى  التقية كنت أظهر معجزاً لوال

 والعقل ينهي عنهما علمته  أهوى التكرم والتظاهر بالذي

 العالمين وال لبيباً معدما في  ال ألقى غبياً موسراً وأريد

 أطيق تكرما وتكلما؟ فمتى   جاهل أو ظالمإما والناس

  : وقال

 ما خبا من نار أشجاني فأشعلت  أيكية صدحت شجواً على فنٍن

 أوطاري وأوطاني فذكرتني  وما فقدت إنساً وال فجعت ناحت

  أضحت تجدد وجد الموثق العاني  من إسار الهم ناعمة طليقة

 الحالين سيانما نحن في  هيهات  بي في وجٍد وفي طرٍب تشبهت

  من نار قلبي وال من ماء أجفاني  في حشاها وال في جفنها أثر ما

 تلتف أغصاناً بأغصان خضراء  ربة البانة الغناء تحضنها يا

 عن الهل ممنٍي بهجران ناٍء  كان نوحك إسعاداً لمغترب إن

 بوجٍد وسلواناً بسلوان وجداً  إذا ما اعتادني طرب فقارضيني

 الليالي وال تدرين ما شاني مني  وال يعنيك ما أخذتأنت مني  ما

 دمعاً كدمعي وإرناناً كإرناني  إلى السحب إسعادي فإن لها كلي

  : وقال

 قد أدميت كلمي يا نضو حنانيك  أقول لنضوي وهي من شجني خلو

    

 مما تشتكي كبدي خلو بأنك  أقاسمك الهموم لتعلمي تعالى
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 يستوي الريف العراقي والبدو وما  بتغيتريدين مرعى الريف والبدو أ

 ماء المزن مورده صفو ومثلي  هبوب الريح مثلك العب هناك

 المهارى بالعوالي ولم يلووا إليها  لو هبت الريح أرقلت ومحجوبٍة

 أصبو نحو من ال له نحو فحتام؟  إليها وهي ممنوعة الحمى صوت

 م ليس يشبهه شجوقدي وشجو  هوى ليس يسلى القرب عنه وال النوى

 وسقم وال برء وسكر وال صحو  وال فك ووجد وال أسى فأسر

 زعاف طعمه في فمي حلو وسم  معن وهو عندي راحة عناء

 هدني شجو وال هزني شدو وال  الهوى ما شاقني لمع بارٍق ولوال

  : وقال

 طارفاً شكا أم تليدا؟ أضنى  أني مرضت فقالت خبروها

 وهي تشتهي أن تعودا فأبت  ساديبأن تعود و وأشاروا

 الحي والمزار البعيدا رقبة  في خفيٍة وهي تشكو وأتتني

 أمالت علي عطفاً وجيداً أن  كذا فلم تتمالك ورأتني

  ويح هذا الشباب غضا جديدا  قالت لتربها وهي تبكي ثم

 جمرة الفؤاد وقودا زيدت  زورة ما شفت عليالً ولكن

 أبين إال صعودا زفراٍت  يبحسرة البين تخف وتولت

  : وقال

 ريب في ذاك وال شك ال  أنظر ترى الجنة في وجهه

 من خاله مسك ختامه  ترى فيه الرحيق الذي أما

  الحسين بن علي بن الحسن

ابن حممد بن يوسف بن حبر بن رام بن املرزبان بن ماهان بن باذام بن ساسان بن احلرون من ولد رام 
بو القاسم املعروف بالوزير املغريب األديب اللغوي الكاتب الشاعر، ولد فجر يوم جور ملك فارس، أ

وحفظ القرآن وعدة كتٍب يف النحو واللغة وكثرياً . األحد ثالث عشر ذي احلجة، سنة سبعني وثالمثائٍة
سريع من الشعر، وأتقن احلساب واجلرب واملقابلة، ومل يبلغ العمر أربعة عشر ربيعاً، وكان حسن اخلط 

وملا قتل احلاكم العبيدي أباه وعمه وأخويه هرب من مصر، فلما بلغ الرملة . البديهة يف النظم والنثر
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استجار بصاحبها حسان بن احلسن بن مفرج بن دغفل بن اجلراح الطائي ومدحه فأجاره، وسكن جأشه 
مث رحل عنه متوجهاً وأزال خوفه ووحشته، فأقام عنده مدةً يف خالهلا نيته على احلاكم صاحب مصر، 

إىل احلجاز جمتازاً بالبلقاء من أعمال دمشق، فلما وصل إىل مكة أطمع صاحبها باحلاكم ومملكة الديار 
املصرية، وجد يف ذلك حىت أقلق احلاكم وخاف على ملكه، فاضطر إىل إرضاء ابن اجلراح صاحب الرملة 

احلسن بن جعفٍر باخلالفة، فلما استمال واستمالته ببذل األموال، حيث بايع صاحب مكة أبا الفتوح 
احلاكم ابن اجلراح هرب أبو الفتوح إىل مكة، وهرب الوزير أبو القاسم إىل العراق، وقصد فخر امللك أبا 
غالب بن خلٍف الوزير فأقام عنده بواسط مكرماً بعد أن رفع عنه طلب القادر باهللا له، حيث ام أنه ورد 

ما تويف فخر امللك مقتوالً عاد الوزير املغريب إىل بغداد، مث شخص إىل املوصل إلفساد الدولة العباسية، فل
فاتفق وفاة أيب احلسن كاتب قرواش بن هانئ بين عقيٍل، فتوىل الكتابة مكانه ووزر لقرواٍش، مث وزر بعد 

خمدومه حٍني ملشرف الدولة بن بويه مكان مؤيد املكل أيب علٍي، مث فارق مشرف الدولة وعاد إىل خدمة 
األول قرواٍش، مث جتدد للقادر سوء رأٍي فيه، ففارق قرواشاً متوجهاً إىل ديار بكٍر، فوزر فيها لسلطاا 
أمحد بن مروان، وأقام عنده إىل أن تويف يف ثالث عشر من شهر رمضان سنة مثاين عشرة وأربعامائٍة، 

 رضي اهللا - يف تربٍة جماورٍة ملشهد علٍي وكانت وفاته مبيافارقني، ومحل بوصيٍة منه إىل الكوفة ودفن ا
  :  واوصى أن يكتب على قربه-عنه 

 ل مقيماً فخان مني قدوم  كنت في سفرة الغواية والجه

 بهذا الحديث ذاك القديم حى  من كل مأتم فعسى يم تبت

 إال أن الغريم كريم طلت  خمٍس وأربعين لقد ما بعد

    

زير أيب الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات املعروف بابن حرتابة، حكى وللوزير أيب القاسم رواية عن الو
كان رجل باملدينة من بين سليٍم يقال له جعدة، كان يتحدث إليه النساء : عنه بسنده إىل املدائين أنه قال

 بظهر املدينة فيأخذ املرأة فيعقلها إىل احليطان ويثبت العقال، فإذا أرادت أن تثب سقطت وتكشفت، فبلغ

  :  ذه األبيات- رضي اهللا عنه -ذلك قوماً يف بعض املغازي فكتب رجل منهم إىل عمر 

 لك من أخي ثقٍة إزاري فداً  أبلغ أبا حفٍص رسوالً أال

    إناشغلنا عنكم زمن الحصار هداك اهللا قالئصنا

 سلٍع بمختلف البحار قفا  لئن قلص تركن معقالٍت

 ل الذود الطوارمعق وبئس  جعدة من سليٍم يعقلهن
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 يبتغي بسط العرار معر  ألبيض شيظمي يعقلهن

إين لفي األغيلمة إذا جروا : علي جبعدة من سليٍم فأتوه به، فكان سعيد يقول: فلما قرأ عمر األبيات قال
ومن شعر . أشهد أنك شيظمي كما وصفت، فضربه مائةً ونفاه إىل عمان: جعدة إىل عمر، فلما رآه قال

  : يبالوزير املغر

 فيما تسأل اهللا تعطه وسائله  خف اهللا واستدفع سطاه وسخطه

 فتى أبدى إلى اهللا بسطه بنان  تقبض األيلم في نيل حاجٍة فما

 مهرب ممما قضاه وخطه فال  بالذي قد خط باللوح راضياً زكن

 يتعدى إن تعديت شرطه وقد  مع الرزق اشتراط التماسه وإن

 أوحى إلى الطير لقطه ولكنه  قوتهولو شاء ألقى في فم الطير 

 تنوء به أال تروم محطه  ما احتملت العبء فانظر قبيل أن إذ

  إذا ما صروف الدهر أخلقن مرطه  أخالق الفتى العلم والحجا وأفضل

 التقى والعلم إال وحطه بغير  رفع الدهر امرًأ عن محله فما

  : وقال

 ه وشحامنهم علي غيرةً  حلقوا شعره ليكسوه قبحاً

  فنحرا ليله وأبقوه صبحا  صبحاً عليه ليل بهيم كان

  : وقال

 ما شاء قلبي شأنه بمحدٍث  كلما ابتسم النهار تعلة لي

  فهناك يدري الهم أين مكانه؟  الدجى وافى وأقبل جنحه فإذا

  : وقال

 سفيه يضام العال باعتالئه  إذا ما األمور اضطربن اعتلى

 عكر راسب في إنائه طفا  الماء إن حركته يد كذا

  : وقال

 حتى ليس فيهن مرتع مراعيه  أرى الناس في الدنيا كراٍع تنكرت

 ترى ماء ومرعى فمسبع وحيث  بال مرعى ومرع بغير ماء فماء

  : وقال
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  تعرض دونها العطب  كل منزلٍة سأعرض

  ظفرت وأنجح الطلب  أسلم رجعت وقد فإن

 ٍة سببمني لكل  أعطب فال عجب وإن

  : وقال

 من الشكر عند اهللا في الثمن أعلى  كنت أعرف فوق الشكر منزلةً لو

  حذواً على حذو ما واليت من حسن  منحتكما مني مهذبةً إذاً

  : وقال

  عدي لفقدي ما استطعت من الصبر  لها والعيس تحدج للسرى أقول

 طلب العلياء أو طلب األجر على  سأنفق ريعان الشبيبة آنفاً

 بال نفٍع وتحسب من عمري تمر  من الخسران أن ليالياً أليس

  : وقال

 مر وعذب والعيش  الدهر سهل وصعب

  فليس كالحمد كسب  بمالك حمداً فاكسب

 وقلبك رطب فاغنم  يدوم سرور وما

  : وقال

 بعد فرقة ما ملكت تخير ما  بعد ملكي ومتم أن تغدروا من

  ولطرفي الساهي الكرى ثم اهجروا  الفؤاد كما عهدتم للحشا ردوا

  : وقال

 غير سالٍك بك قصداً إنه  تشاور من ليس يصفيك وداً ال

  ليس يأتوك في النصيحة جهدا  في األمور كل لبيٍب واستشر

  : وقال

  فقال بلطٍف لم تجنبت أحمره؟  من أهواه صفرة خاتمي تأمل

 رهولكن سقامي حل فيه فغي  لعمري كان أحمر لونه :فقلت

    : وقال
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 و الحديث له شجون ي  أبثك من حديث إني

 ففارقني السكون ليالً  موضع مرقدي فارقت

  في القبر كيف ترى أكون؟  لي فأول ليلٍة قل

  الحسين بن عبد اهللا بن أحمد

ابن عبد اجلبار األمري أبو الفتح املعروف بابن أيب حصينة املعري، األديب الشاعر، تويف بسروج يف 
أن األمري تاج الدولة بن : صف شعبان سنة سبٍع ومخسني وأربعمائٍة وكان سبب تقدمه ونواله اإلمارةمنت

مرداٍس إىل حضرة املستنصر العبيدي رسوالً سنة سبٍع وثالثني وأربعمائٍة، فمدح املستنصر بقصيدٍة قال 
  : فيها

 الرسول خليفة وإمام وابن  الهدى وتجمل اإلسالم ظهر

 وال يعتاص عنه مرام طلب  ليس يفوتهباهللا  مستنصر

 سكان البالد نيام وعيون  العباد وبات يسهر عينه حاط

 ويمينه ركن لها ومقام  اإلمام أبي تميٍم كعبة قصر

 وال تبع الهدى األقوام فينا  لوال بنو الزهراء ما عرف التقى

 بعداكم األقدام وتزلزلت  آل أحمد ثبتت أقدامكم يا

 للذين أرواح وهم أجسام  واء، أنتموغيركم س لستم

 وإن عذل اللحاة والموا فرض  آل طه حبكم ووالؤكم يا

مث مدحه سنة مخسني وأربعمائٍة، فوعده باإلمارة، وأجنز له وعده سنة إحدى ومخسني، . وهي طويلة
  : فتسلم سجل اإلمارة من بني يدي اخلليفة يف ربيٍع اآلخر من السنة، فمدحه بقصيدٍة منها

 اإلله على اإلمام وآله صلى  اإلمام فقد وفى بمقالٍة أما

 وبصفوه وجماله وببذله  بجانبه فعم بفضله لذنا

 في قوله وفعاله محمودة  خلق أكرم من معٍد شيمةً ال

 وأنت مظلل بظالله بؤساً  أمير المؤمنين فما ترى فاقصد

 البدور بحسنه وجماله وعلى  زاد اإلمام على البحور بفضله

 التمر الفاحشات بباله من  وعال سرير الملك من آل الهدى

 األخالقفي سرباله ومكارم  والتأييد في أعالمه النصر
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 شبهه ونظيره ومثاله عن  مستنصر باهللا ضاق زمانه

وكان الذي سعى يف تأمريه وكتب له سجل اإلمارة أبو علٍي صدقة بن إمساعيل بن فهٍد الكاتب، فمدحه 
  : الفتح بقصيدٍة منهااألمري أبو 

 حتى استندت إلى ابن إسماعيال  قد كان صبري عيل في طلب العال

 يحوي الجليل من استعان جليال  بالخطر الجليل ولم يزل فظفرت

 إلى الشرف العلي سبيال أبداً  لوال الوزير أبو علٍي لم أجد

 عندي فقد صار القبيح جميال  كان ريب الدهر قبح ما مضى إن

 العز والتبجيال للراغبين  ما فعل الرجال صالتهم وأجل

 كان طالبه تعليال واألمس  اليوم أدركت الذي أنا طالب

  : وقال ميدح أسد الدولة عطية بن صاحل بن مرداٍس

 دجى ليٍل وأبدى سنا فجر فأخفى  الطيف هنٍد والمطي بنا تسري سرى

 ي النوب الغمرالبوادي الغبر ف فجاج  فكاني من الهم واركبا خليلي

 أغنت عن األنجم الزهر مناقبه  ملٍك من عامٍر لو تمثلت إلى

 المطايا مصغياٍت إلى الشكر إلينا  إذا نحن أثنينا عليه تلفتت

 ولدته أمه ليلة القدر فتى  سرير الملك من آل صالٍح وفوق

أشهى من الماء والخمر وأخالقه  وجهه أبهى من البدر منظراً فتى 

 كما يشكو النبات إلى القطر عدتني  لٍح أشكو إليك نوائباًصا أبا

  إلى الصخر فجرت العيون من الصخر  لتنظر نحوي نظرةً إن نظرتها

 إطالل الفراخ من الوكر يطلون  الدار خلفي صبية قد تركتهم وفي

 ظهري بالذي خف من ظهري فأثقلت  على روحي بروحي جنايةً جنيت

    

  بقاء النجوم الطالعات التي تسري   ثناؤهاهبةً يبقى عليك فهب

فلما فرغ من إنشاده أحضر األمري أسد الدولة القاضي والشهود، وأشهد على : قال املري أسامة بن منقٍذ
نفسه بتمليك األمري أيب الفتح بن أيب حصينة ضيعةً من ضياعه هلا ارتفاق كبري، وأجازه فأحسن جائزته 
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د بن نصر بن صاحل بن مرداٍس حلب سنة اثنتني ومخسني وأربعمائٍة، مدحه فأثرى ومتول، وملا ملك حممو
  : بقصيدة منها

 جربي بعض ما ألقى ولوميني أو  مالمك فالتبريح يكفيني كفي

 يبرين أن الشوق يبريني رمال  برمل يبرين أصبتم فهل علمت

 الهوى والعيون النجل تغويني عن  الحسان وخوف اهللا يردعني أهوى

 أكل ذات جماٍل ذات تلوين؟  ال أسماء تلويني مواعدهاب ما

 رأسي فصار اليوم يقصيني وشاب  الشباب إلى هنٍد يقربني كان

 دنيا وإن بياض الرأس للدين  هند إن سواد الرأس يصلح للد يا

 النميمة من طبعي وال ديني وال  لست امرءاً غيبة األحرار من شيمي

 معرفتي بالناس تكفيني فبعض  رداًوحيداً أعاني العيش منف دعني

 بات يهدمني فاهللا يبنيني من  ضرني ودفاع اهللا يعصمني ما

  وسيب نعماك يا ابن الصيد يرضيني  أبالي وصرف الدهر يسخطني وما

 وسؤدٍد بشعاع الشمس مقرون  أبا سالمة عش واسلم حليف عالً

 ي دينيدينهم فيكم ول فللعدى  عداكم وأهوى أن أدين لكم أشنا

أمتىن أن أكون أمرياً، فجعله أمرياً جيلس مع األمري، وخياطب باألمري : فلما أمت إنشادها قال له متن، قال
وقربه، وقد تقدم أن اإلمارة وجهت إليه سنة إحدى ومخسني من ديوان املستنصر مبصر، وال منافاة بني 

بن نصٍر تالياً لتوجيهها إليه من جانب املستنصر الروايتني، إذ ميون توجيه اإلمارة إليه من األمري حممود 
ومؤكداً مؤيداً له، ووهبه صاحب حلب حممود أيضاً مكاناً حبلب جتاه محام الواساين فجعله داراً 

  : وزخرفها، فلما مت بناؤها نقش على دائرة الذرابزين فيها

 دعٍة من آل مرداس في  بنيناها وعشنا بها دار

 في األيام من باس علي  واقوم محوا بؤسي ولم يترك

 فليحسن الناس إلى الناس  لبني الدنيا أال هكذا قل

وملا تكامل البناء عمل دعوةً حضرها األمري حممود بن نصٍر، فلما رأى حسن الدار وقرأ األبيات املتقدمة 
أدري كم وال . يا موالي هذا الرجل توىل عمارا: يا أبا الفتح كم صرفت على بناء الدار؟ قال: قال
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غرم عليها ألفا ديناٍر مصريٍة، فأمر بإحضار ألفي ديناٍر وثوٍب أطلٍس : صرف عليها؟ فسأل املعمار فقال
  : وعمامٍة مذهبٍة وحصاٍن بطوٍق مذهٍب وسرفساٍر ذهٍب فسلمها إىل ابن أيب حصينة وقال له

  فليحسن الناس إلى الناس  لبني الدنيا أال هكذا قل

من أهل املعرة يقال له الزقوم من رعاع الناس وأسافلهم، فطلب رزق جندٍي وحضر بعد أياٍم رجل 
  : فأعطى ذلك وجعل من أجناد املعرة، فقال أمحد بن حممٍد املعروف بابن الزويدة املعري يف ذلك

  وبهم أناخ الخطب وهو جسيم  المعرة تحت أقبح خطٍة أهل

 تجند بعده الزقوم حتى  لم يكفهم تأمير ابن حصينٍة

 قوم أين الترك أين الروم؟ يا  يا قوم قد سئمت لذاك نفوسنا

: فشاعت األبيات ومسعها األمري أبو الفتح، فذهب إىل بيت ابن الزويدة فلما دخل عليه قال له ابن الزويدة

واهللا ما يب من اهلجو ما يب من أنك قرنتين بابن أيب حصينة، فقال : اآلن واهللا كان عندي الزقوم وقال يل
قبحك اهللا وهذا وهذا هجو ثاٍن وقال ميدح قريش بن بدران بن املقلد بن املسيب صاحب : ه ابن حصينةل

  : نصيبني

  عشية أزمع الحي ارتحاال  عبراته إال انهماالً أبت

 ماء عينك ثم ساال ترقرق  كلما هموا بنأٍي أجدك

 أن تنيل وأن تناال فضنت  مواعد أم عمرٍو تقاضينا

 علمت لعاقبت الخياال فلو  الساري إليناوسار خيالها 

  : ومنها

  فقد بلغت بنا الماء الزالال  بلغت ركائبنا قريشاً إذا

    

 بأن ينال الشهب ناال وهم  فتى لو مد نحو الجو باعاً

 مناسبه الملية ال تعالى  انتسب ابن بدراٍن وجدنا إذا

 كل قيسٍي جماال وتكسب  بها إذا ذكرت معد تتيه

 اعتقاداُ ال انتحاال يحبكم   علن الهدى نجوى محٍبأيا

 وجدت فلم تكلفني سؤاال  فلم تجشمني عناء مننت

 اهللا للدنيا وباال أتاح  عدم الزمان مسيبياً إذا
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  .وهي طويلة اكتفينا منها مبا ذكرناه

ٍث وأربعني وتويف بتكريت سنة ثال. وقال يرثي زعيم الدولة أبا كامٍل بركة بن املقلد بن املسيب
  : وأربعمائٍة

 مت قبل موت الزعيم ليتني  من عظيم البالء موت العظيم

 خدي بعبرٍة كالحميم صحن  جفوني سحي دماً أو فحمي يا

 زمان أودى به بكريم ما  خرٍق من الملوك كريٍم بعد

 في الفخر والصميم الصميم وة  جعفري النصاب من صفوة الصف

 سكنى التراب بعد النعيم ك  يأبا كامٍل برغمي أن يشق يا

 ومن وجهك الوضيء الوسيم ك  تبيت القصور خاليةً من أو

 ومن عادة الزمان اللئيم ر  الكرام من شيم الده وانقراض

 فقده بنات الرسيم وشكت  بكت حسرةً عليه المذاكي قد

  : وهي قصيدة طويلة، وقال يرثي أبا العالء املعري

 خالية الجوانب بلقع واألرض  عالعلم بعد أبي العالء مضي

 كما تسري النجوم الطلع تسري  وقد مأل البالد غرائباً أودى

 أن الثرى فيه الكواكب تودع  كنت أعلم وهو يودع في الثرى ما

 أن الجبال الراسيات تزعز  ظننت وقد تزعزع ركنه جبل

  ويضيق بطن األرض عنه األوسع  وعجبت أن تسع المعرة قبره

 استكثرت فيه فكيف األدمع؟ ما  ت المهجات يوم وفاتهفاض لو

 وأنت بمثله ال تسمع أمم  الدنيا ويأتي بعده تتصرم

 قبل تركك كل شيٍء تجمع من  تجمع المال العتيد وجد به ال

 خديعة من يضر ويخدع تأمن  وإن استطعت فسر بسيرة أحمٍد

 بأبز ما يتطوع متطوعاً  الحياة ومات قبل مماته رفض

 وقلب للمهيمن يخشع أبداً  تسهد للعفافوللتقى عين

 ولكن بالثناء يرصع تاج  تجمله فهن لمجده شيم
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 يديك ومزنة ال تقلع كندى  جادت ثراك أبا العالء غمامة

 إن البكاء على سواك مضيع  ضيع الباكي عليك دموعه ما

 باباً بعد بابك يقرع للعلم  طالب العلوم وال أرى قصدتك

 العال والعلم بعدك أجمع وقضى  لنهى وتعطلت أسبابها مات

  : وقال يرثي أبا يعلى محزة بن احلسني بن العباس احلسيين الدمشقي، وكان يوم وفاته بدمشق

 غرو أن جلت رزية من جلى وال  هوى الشرف العالي بموت أبي يعلى

 أنه في الحشر بالنار ال يصلى به  بنار الحزن من كان آمناً سيصلى

 من ذلك الحلي من حلى فعطلها  تحلت به الدنيا فحل به الردى

 األرض لما أنفدت ذلك الوبال عن  فقد الغيث أقلع وبله فقدناه

 به كل حٍد له فال تركنا  فل منه الدهر حد مهنٍد لقد

 الناس أملى اهللا مدته أم ال من  أبالي بعده أي عابٍر فلست

 ان النار إن كثرت قالدخ كذاك  دموعي والهموم كثيرة تقل

 لم يكن غرباً من الدمع أو سجال إذا  أن أبكي عليك بعبرٍة وآنف

وقال يرثي معتمد الدولة قرواش بن املقلد بن املسيب العقيلي صاحب املوصل، توىف مسجوناً بقلعة 
بتل توبة من قتله ابن أخيه قريش يف مستهل رجٍب سنة أربٍع وأربعني وأربعمائٍة، ودفن : وقيل. اجلراحية

     : مدينة نينوى

 صاح ما أوقح وجه الحمام يا  قرواٍش يذوق الردى أمثل

 وأن يحثى عليه الرغام بؤس  حاشا لذاك الوجه أن يعرف ال

 أو يعدم حسن الوسام بهجة  الصلت أن يسلب ال وللجبين

 فقال الناس مات الكرام مات  يا أسف الناس على ماجٍد

 ذميم يا وفي الذمام وال  دىبعيٍد يا بعيد الن غير

 معمور كثير الزحام بابك  فال القصر بهي وال زلت

 بوركت يا ناصب تلك الخيام  الخيام البيض منصوبة وال

 باكتساب الحطام وآخذتهم  لدنيا حطمت أهلها قبحاً
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 فيما ال يدوم الخصام نكثر  ما تعطي فما بالنا تأخذ

 تك غوادي الغمامتعد وال  قبر قرواٍش سقيت اليا يا

 لمن ترك الوفا ذو احتشام إني  ولم أقض على إثره قضى

 عجباً كيق استقام الكالم يا  شعراً والجوى شاغلي أنظم

وملا وصل أرمانوس ملك الروم إىل حلب سنة إحدى وعشرين وأربعمائٍة، ومعه ملك الروس وملك 
لفس من الفرنج، قاتلهم شبل الدولة نصربن صاٍحل البلغار واألملان و البلجيكواخلزر واألرمن يف ستمائة أ

فهزمهم وتبعهم إىل عزاٍز وأسر مجاعةً من أوالد ملوكهم، وغنم املسلمون منهم غنائم . صاحب حلب
  : عظيمةً، فقال ابن أيب حصينة يف ذلك وأنشدها شبل الدولة بظاهر قنسرين

 رسوم دمنتها كتاب كأن  الحي مقفرة يباب ديار

 بعد ساكنها الرباب عليها  رباب وبات يهميعنها ال نأت

 به وقد فات الشباب؟ وكيف  أمامة في التصابي تعاتبني

  كما ينضو من الكف الخضاب  مني الصبا ونضوت منه نضا

  : زمنها

 إذا حلت بمغناه الركاب  نصٍر وأي فتى كنصٍر إلى

  حطاماً فيهم السمر الصالب؟  الفرنج غداة ظلت أمنتهك

 ال يحصله حساب وجودك  ال يحيط بهن وصف جنودك

 وفعلك كله فعل عجاب  كله ذكر جميل وذكرك

 به على يدك العذاب وحل  وأرمانوس كان أشد بأساً

 في كل ناحيٍة عتاب له  أتاك يجر بحراً من حديٍد

 األباطح والهضاب تزلزلت  سارت كتائبه بأرٍض إذا

  الميت الثيابسلبت عن كما  وقد سلبت الملك عنه فعاد

 أقصاه عن شٍر ذهاب وال  أدناه من خيٍر مجيء فما

 إذا طنوا ذباب فإنهم  تسمع لطنطنة األعادي فال

 الليث تنبحه الكالب فإن  ترفع لمن عاداك رأساً وال

  : وقال
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 حٍر على هوان مقام  من فاقة الزمان أشد

 خير مستعان فإنه  فاسترزق اهللا واستعنه

 مكاٍن إلى مكان فمن  بحٍرنبا منزل  وإن

  : وقال

  دمعي يفيض وحالي حال مبهوت  على غداة البين حين رأت بكت

 ذوب دٍر فوق ياقوت ودمعها  ذوب ياقوٍت على ذهٍب فدمعي

  : وقال

 دنيا تغر بوصلها وستقطع  ال تخدعنك بعد طول تجارٍب

 اللبيب بمثلها ال يخدع إن  نوٍم أو كظٍل زائٍل أحالم

  : ميدح ثابت بن مشال بن صاحل بن مرداٍسوقال 

 لسألترامة عن ظباء كناسها  أن داراً أخبرت عن ناسها لو

 بوحشتها وال إيناسها؟ علم  كيف تخبر دمنة ما عندها بل

  عن ساحبات المرط فوق دهاسها  العرصات يشملها البلى ممحوة

  : ومنها

 سهاوبجانبي هرما بشياتها  لهٍو بالمعرة مونٍق وزمان

 خندريس حناكها أو حاسها من  قلت لذي المودة اسقني أيام

 الليلة الظلماء عن نبراسها في  تغنينا بساطع لونها حمراء

 ترصع في جوانب طاسها در  حبب المزاج إذا طفا وكأنما

  في جسمها أم جسمها في كأسها؟؟  فما أدرى زجاجها رقت

    

 لتبر عند غراسهامذاب ا سقيت  زرجونة جاءت بها وكأنما

 أكف القوم عند مساسها راعت  مشعشعةً كجذوة قابٍس فأتت

 جدتها ولين مراسها وزمان  هللا أيام الصبا ونعيمها

 تصبو إلى أجناسها وسبيلها  مالي تعيب البيض بيض مفارقي
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 وأحسن من دجى أغالسها أبهى  الصباح إذا الدجنة أظلمت نور

 هذي النفس من أدناسها طهرت  الهوى دنس النفوس فليتني إن

 أعز لمهجٍة من ياسها شيئاً  الدنيا وال أرى ومطامع

 لم تخله التبعات من أوكاسها  من عف لم يذمم ومن تبع الخنا

 تراك وأنت بعض خساسها دنيا  خصالك بالسماح وال ترد زين

 مؤاساة الكريم فواسها تبغي  رأيت يد امرٍئ ممدودةً ومتى

 تجود عليك في إفالسها كف  سابقات بجودهاخير األكف ال

  : ومنها يف املدح

  لكن أكرمها بنو مرداسها  نزار فكلها لكريمة أما

  : وقال

 يأت من أمره أحسنه ولم  إذا المرء لم يرض ما أمكنه

 يوماً ويبكي سنه سيضحك  فقد ساء تدبيره فدعه

  : وقال

  وصفوه بالقذى مشوب  خداعة خلوب الدهر

 خلب كذوب فبرقها  غرنك اللياليت فال

 قوالب مالها قلوب  الناس فاعتزلهم وأكثر

  الحسين بن عبد الرحيم بن الوليد

ابن عثمان بن جعفٍر، أبو عبد اهللا الكاليب املعروف بابن الزالزل من بين جعفر بن كالٍب اللغوي األديب 
تويف سنة أربٍع ومخسني . طي وغريمهاأخذ عن أيب القاسم الزجاجي وأيب بكٍر اخلرائ. الكاتب الشاعر

  .وثالمثائٍة

كتاب أنواع األسجاع، ابتدأ بتأليفه يف دمشق سنة ثالٍث وأربعني وثالمثائٍة، وروى : وله مصنفات منها
  .فيه عن شيوخه وغريهم، وهو كتاب ممتع أجاد وضعه وتأليفه

  : ومن شعر ابن أيب الزالزل

 إن كان ينفعك األدبأدبت  وقد  لقد عرفتك الحادثات نفوسها

 الذي يخشى ألعياه ما طلب دوام  ولو طلب اإلنسان من صرف دهره
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  : وقال

من خزٍر وشزر وإكليالن  لرغيفه قرط وشنف فتى 

  بكا الخنساء إذ فجعت بصخر  كسر الرغيف بكى عليه إذا

  : وقال مهنئاً بعض األمراء بالعيد

 ثانتصاريف طارق الحد من  يمٍن مؤكد بأمان عيد

 عيٍد وذاك خير التهاني خير  جعل اهللا عيد عامك هذا

 ومن شرب صرفه في أمان ٍو  ثم ال زلت من زمانك في صف

 فر معقودةً بأوفى ضمان  ذمةً من الدهر ال تخ آخذاً

 المساعي مؤيد السلطان د  األمر عالي القدر محمو نافذ

  : وقال

  لورى عن ثمانيه؟ترى من محيٍص ل  قام الوجود بها فهل ثمانية

 ويسر ثم سقم وعافيه وعسر  وحزن واجتماع وفرقة سرور

 من رأى أحوالهم متساويه؟ فهل  انقضت أعمار أوالد آدٍم بهن

  الحسين بن عبد السالم

تويف يف . أبو عبد اهللا املصري املعروف باجلمل، الشاعر املشهور، كان شاعراً مفلقاً مدح اخللفاء واألمراء
قدم دمشق وافداً على أمحد بن املدبر، وكان أمحد يقصده .  سنة مثاٍن ومخسني ومائتنيربيع اآلخر

الشعراء، فمن مدحه بشعٍر جيٍد أجزل صلته، ومن مدحه بشعٍر رديٍء وجه به مع خادٍم له إىل اجلامع فال 
  : فدخل عليه اجلمل وأنشده. يفارقه حىت يصلي مائة ركعٍة مث يصرفه

 بالمدح تنتجع الوالة كما  يحاًأردنا في أبي حسٍن مد

 جدواه دجلة والفرات ومن  فقالوا أكرم الثقلين طراً

 صالت مادحه الصالة أجل  يقبل الشعراء لكن وقالوا

 صالتي؟ إنما الشأن الزكاة  لهم وما يغني عيالي فقلت

  فتصبح لي الصالة هي الصالت  لي بكسر الصاد منها فيأمر

    

كان قوم كساىل ينامون حتت شجرة كمثرى : ن بكٍر عن األوزاعي أنه قالوروى اجلمل عن بشر ب
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إن سقط يف أفواهنا شيء أكلنا وإال فال، فسقطت كمثراة إىل جانب أحدهم، فقال له الذي : يقولون
قال ابن يونس يف تاريخ . لو استطعت أن أضعها يف فمك وضعتها يف فمي: قال. ضعها يف فمي: يليه

هاً يف الطعام دنئ النفس وسخ الثوب هجاًء، ولد قبل سنة سبعني ومائٍة، وعلت كان اجلمل شر: مصر
سنه، ومدح املأمون مبصر ملا ورد إليها جلوب البيمارستان، ومدح األمراء مثل عبد اهللا بن طاهٍر وغريهم، 

  : وتويف يف ربيٍع اآلخر سنة مثاٍن ومخسني ومائتني، ومن شعر اجلمل أيضاً

 القناعة شبعاً وريا كفتك  لئامأظمأتك أكف ال إذا

 وهامة همته في الثريا  فكن رجالً رجله في الثرى

 بما في يديه أبيا تراه  لنائل ذي ثروٍة أبيا

 دون إراقة ماء المحيا ة  فإن إراقة ماء الحيا

  الحسين بن عقيل بن محمد

ه عناية باحلديث، روى عنه اخلطيب كان أديباً شاعراً ول. ابن عبد املنعمنب هاشٍم البزار الواسطي القرشي
  : تويف سنة إحدى وسبعني وأربعمائٍة، ومن شعره. البغدادي، واحلافظ أبو القاسم بن عساكر

 شاب شيئاً من كمالك بالنقص فال  لقد كمل الرحمن شخصك في الورى

  على جمع أشتات الفضائل في شخص  جمع اآلفاق في العين قادر ومن

  : وقال

 يبق إال أن تثار األيانق ولم  ين المشت بشملناحدا الب ولما

  وقد غالنا دمع عن الوجد ناطق  نستطع عند الوداع تصبراً ولم

 قبل الوداع تفارق ألجسادنا  لوديٍع فكادت نفوسنا وقفنا

 له قلب به الوجد عالق وشاٍك  فباٍك لما يلقاه من فقد إلفه

  : وقال

 أنتنظر الظالم الدامسا وأظل  النهار إذا أضاء صباحه أقلي

 يرثي لي فيدبر عابسا والليل  فالصبح يشمت بي فيقبل ضاحكاً

  : وقال

  كنقطة عنبٍر بالمسك أفرط  الم العذار رأيت خاالً على

 قالوا بأن الالم تنقط؟ متى  لصاحبي هذا عجيب فقلت
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  الحسين بن علي بن أحمد

، ندمي املستنجد باهللا، ولد سنة مخسمائٍة، وتويف سنة ابن عبد الواحد بن بكر بن شبيٍب النصييب الندمي
مثانني ومخسمائٍة، كان أديباً كاتباً شاعراً له اليد الطوىل يف حل األلغاز العويصة، تفاوض أبو منصوٍر حممد 

بن سليمان بن قتلمش وأبو غالب بن احلصني يف سرعة خاطر ابن شبيٍب وتقدمه يف حل األلغاز، فعمل 
  : اتاً على صورة األلغاز، ومل يلغز فيها بشيٍء وأسالها إىل ابن شبيٍب ميتحنانه ا وهيابن قتلمش أبي

 وجهه منه قفاه؟ وموضع  وما شيٍء له في الرأس رجل

 فتحت عينك ال تراه وإن  أغمضت عينك أبصرته إذا

  : ونظم أيضاً

 العقل خوار ضعيف  وهو تيار وجاٍر

  طياروهو في الرمز   لحٍم وال ريٍش بال

 ولكن كله نار  بطبٍع بارٍد جداً

فجاء أبو غالٍب وأبو . هو الزئبق: هو طيف اخليال، وكتب على الثاين: فكتب ابن شبيٍب على األول
هب اللغز األول طيف اخليال، والبيت الثاين يساعدك على ما قلت، فكيف تعمل : منصوٍر إليه وقاال

عكس، ألن من بكى يفسر بكاؤه بالضحك والسرور، ومن مات ألن املنام يفسر بال: بالبيت األول؟ فقال
  .يفسر موته بطول العمر

فغن أصحاب صناعة الكيمياء يرمزون للزئبق بالطيار والفرار واآلبق وما أشبه ذلك، ألنه : وأما اللغز الثاين
له يف يناسب صفته، وأما برده فظاهر، وإلفراط برده ثقل جسمه وجرمه، وكله نار لسرعة حركته وتشك
افتراقه والتئامه، وعلى كل حاٍل ففي ذلك تسامح جيوز يف مثل هذه الصور الباطلة إذا طبقت على 

  .احلقيقة

عبدك يا أمري املؤمنني، : أإبن شبيٍب؟ فقال: ودخل ابن شبيٍب يوماً على اخلليفة املستنجد باهللا فقال اخلليفة
  : نجدومن شعر ابن شبيٍب يف املست. فأعجبه هذا التصحيف منه

 ناب بعد رسول اهللا أو خلفا من  اإلمام الذي يحكي بسيرته أنت

  إن عددت بحروف الجمل الخلفا  لب بني العباس كلهم أصبحت

    : ومن شعره أيضاً. فإن مجل حروف لب اثنان وثالثون، واملستنجد هو الثاين والثالثون من اخللفاء

 ما هياعليه حجةً هي  تكون  من نفسه خوف زلٍة ومحترٍس

 شرفاً إال العال والمعاليا أبت  عن الفحشاء نفساً كريمةً يصون
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 ألسرار الفؤاد مداريا كتوم  صبور على ريب الزمان وصرفه

 قد عال البدر النجوم الدراريا كما  همة تعلو على كل همٍة له

  : وقال

 بمخانٍق وعقود أجيادها  أغصان ورٍد زينت درر الندى

 وتدبجت كبرود كنوافٍج  أرجتكمسارٍج وت فتوهجت

 وتضرجت كخدود ككواعٍب  وتبلجت ككواكٍب وتبرجت

  : وقال

 وتبغي لسرك من يكتم  تبوح بسرك ضيقاً به

 التخاف هو األحزم ومن  السر ممن تخاف وكتمانك

 وإن لمته ألوم فأنت  وإن ذاع سرك من صاحٍب

  الحسين بن علي بن محمد

روف بابن قٍم الزبيدي اليمين، ولد سنة ثالثني ومخسمائٍة، وتويف سنة إحدى ابن ممويه أبو عبد اهللا املع
  : ومثانني ومخسمائٍة، كان أديباً كاتباً شاعراً من أفاضل اليمن املربزين يف النظم والنثر والكتابة، ومن شعره

 مستهام في المحبة ألهاكم وعن  من بالقطيعة أغراكم أأحبابنا

 لغير التجني والصدود وددناكم  اوأنتم تعلمون بأنن صددتم

  فصرت بذاك السر من بعض أسراكم  لكم سري على ثقٍة بكم كشفت

 طلبناكم لها ما وجدناكم فحين  جعلناكم للنائبات ذخيرة

 بررناكم أضعتم حفظناكم عققتم  وصلناكم نسيتم ذكرناكم قطعتم

 كمولو تلفت وجداً إلى يوم لقيا  وفي النفس سر ال تبوح بذكره

 خطاياكم لحرمة رؤياكم غفرت  تجمع األيام بيني وبينكم فإن

  : وقال

 صالح وحسن ثناه أدب  ما ورث الرجال بنيهم خير

 راق في يوم شدٍة ورخاء  خير من الدنانير واألو ذاك

 ال يفنيان حتى اللقاء صالح  تلك تفنى والدين واألدب الص
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أ بن أيب السعود أمحد بن املظفر بن علٍي الصليحي اليماين بعد والبن قٍم رسالة كتب ا إىل أيب محري سب
    : انفصاله عن اليمن، ورواها احلافظ أبو طاهٍر السلفي سنة مثاٍن وستني ومخسمائٍة وهي

كتب عبد حضرة السلطان األجل موالي ربيع ادبني، وقريع املتأدبني، جلوة امللتبس، وجذوة املقتبس، 
 أطال اهللا بقاءه، وأدام علوه و ارتقاءه، ما قدمت -نقيب ذوي الرشد واملناقب، شهاب اد الثاقب، و

 وجعل رتبته يف األولية عالية املقام كحرف االستفهام، -العارية للمستعري، ولزمت الياء للتصغري، 
زدمحاً وكاملبتدأ إن تأخر يف البنية فإنه مقدم يف النية، وال زالت حضرته من احلادثات محى، وللوفود م

وملتزماً، حىت يكون يف العال مبرتلة حرف االستعال وهو من حروف اللني يف حصوٍن، وما جاورها من 
 -اإلمالة مصون، وال زال عدوه كاأللف حاهلا خيتلف، تسقط يف صلة الكالم والسيما مع الالم، فإنه 

ن خيفى وكيف خيفى؟ ألن من  أحسن من إىل ابتداًء، ونشر علي من فضله رداًء، أراد أ-أدام اهللا علوه 
شرف اإلحسان، سقوط ذكره عن اللسان، كاملفعول رفع رفع الفاعل الكامل، ملا حذف من الكالم ذكر 
الفاعل، يهدي إليه سالماً ما الروض ضاحكه النوض، غرس وحرس وسقي ووقي وغيب وصيب، فأخذ 

أضا، رتع فيه الشحرور ومرح من كل نوء بنصيٍب، زهاه الزهر، وسقاه النهر، جاور األضا، فحسن و
العصفور، فنظر إىل أقاحيه تفتر يف نواحيه وإىل البهار، يضاحك مشس النهار، فجعل فجعل يلثم من ورده 
خدوداً، ويضم من أغصانه قدوداً، ويقتبس النار من اجللنار ويلتمس العقيق من الشقيق، فتثىن مثالً، وغىن 

 وأعطر من رائحته الذكية، وإين وإن أهديته يف كل أواٍن، من خفيفاً ورمالً، بأطيب من نفحته املسكية،
أداء ما جيب غري واٍن، أعد نفسي السكيت يف السبق لتقصريي ملا علي من احلق، أثرت فعثرت، وجهدت 
فما سعدت، فأنا حبمد اهللا خبنوٍع وقنوٍع، وجناٍب عن غني العني ممنوٍع، فارقت املثول وال أزال، ولزمت 

تزال، سعيي سعي اجلاهد، وعيشي عيش الزاهد، ببلٍد األديب فيه غريب، واألريب مريب، اخلمول واالع
إن تكلم استثقل، وإن سكت استقلل، مرتله كبيوت العناكب، ومعيشته كعجالة الراكب، فهو كما قال 

  : أبو متاٍم

 الحطيئة الغتدى حراثا أعني  الفالحة لو أتاها جرول أرض

 حسبت بيوتها أجداثا إال  اجئتها من أي باٍب جئته ما

 ذكران العقول إناثا وترد  بها األفهام بعد صقالها تصدا

 فيها وطلقت السرور ثالثا  أرض خلعت اللهو خلعي خاتمي
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فما حال أم تسعٍة من الولد ذكوٍر، كأم عقبان وصقور، كنوا يف . وأما حال عبده بعد فراقه يف اجللد
العربان يف البادية للعادية يا للعادية، فلما : على التاسع حانية، نادى النذيروكور، اخترم منهم مثانية، وهي 

  : مسعت الداعي، ورأت اخليل وهي سراع، جعلت تنادي ولدها األناة األناة، وهو ينادي العياة العياة

  يحذى نعال السبت ليس بتوأم  كأن ثيابه في سرحٍة بطل

  :  أنشأت تقول.فحني رأته خيتال يف غصون الزرد املصون

 طرفاء وغيل بين  أضبطاً يميل نشدت

  ود كضحضاح يسيل  من نسج دا لباسه

  : كأن ذرعه مسد مضفور. فعرض له يف البادية أسد هصور

  وكالهما بطل اللقاء مقنع  وتوافقت خيالهما فتطاعنا

  .هلا حلده الالحدفقيل . فسألت عن الواحد. فلما مسعت صياح الرعيل، برزت من اخلدر بصٍرب قد عيل

  على دمه ومصرعه السباعا  تبتغيه فصادفته فكرت

 قد تمزق أو كراعا أديماً  به فلم يتركن إال عبثن

وال أعظم كمداً وال تلهفاً، وإنه ليعنف نفسه دائماً، ويقول هلا الئماً، لو فطنت . بأشد من عبدك تأسفاً
  .هجعتولو قنعت لرجعت وما . ولو عقلت ملا انتقلت. لقطنت

  وترمي النوى بالمقترين المراميا  الرجال الموسرون بأرضهم يقيم

 حذاراً من شملتي األعاديا ولكن  تركوا أوطانهم عن ماللٍة وما

وإذالل جواد الرهان يشبع . إكرام املهان. وحماسن الشيم واألوصاف. أمن العدل واإلنصاف: أيها السيد
  : بو الشبليف ساجوره كلب الزبل ويسغب يف خيسه أ

  وأصبح رب الجاه غير وجيه  إذا حل ذو نقٍص مكانة فاضٍل

 وطعم الموت غير كريه إليه  حياة الحر غير شهيٍة فإن

    

أقول لنفسي الدنية هيب طال نومك، واستيقظي ال عز قومك، أرضيت بالعطاء املرتور؟ وقنعت باملواعيد 
أعجزت يف األدباء عن خلق احلرباء؟ ويل .  انتجعالزور، يقظةً فإن اجلد قد هجع، وجنعةً فمن أجدب

ناط مهته بالشمس، مع نعدها عن اللمس، أنف من ضيق الوجار، . تنسم أعلى السماء. لسان كالرشاء
  .ففرخ يف األشجار، فهو كاخلطيب على الغصن الرطيب
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 بلغته الشمس أن يتحوال إذا  وإن صريح الرأي والحزم لمرٍئ

سطر شعراً يقصر فيه عن واجب احلمد، وإن بنيت قافيته على املد، وما يعد وقد أصحب عبده هذه األ
وأين . أين ذو احلباب من ثغور األحباب؟. نفسه إال كمهدي جلد السبيت األمسر إىل الديباج األمحر

أتطلب الفصاحة من الغنم؟ والصباحة من . والركي البكي من الواد ذي املواد. السراب من الشراب؟
. تسبق تنيس ودمياط. هيهات مناسج الرياط. ط من رأى اآلل يف القي فشبهه لهال الدبيقياملغتم؟ غل

  : وال أقول كما قال القائل

  يمأل الدلو إلى عقد الكرب  يساجلني يساجل ماجداً من

  : بل أضع نفسي يف أقل املواضع، وأقول ملوالي قول اخلاضع

   مخازي عوراتيسترت به قدماً  عليها ستر معروفك الذي فأسبل

  : وها هي هذه

 اللوام والنصحاء وعصيت  برحت بالعذول إباء فيك

 أزمعتم الرحيل رخاء يوم  العاذلون أخيب مني فانثنى

 النار خده والماء؟ جمع  من مجيري من فاتر اللحظ ألمي

 سر القلوب وساء فلهذا  لليل والنهار صفات فيه

 دنوت منه تناءىقسا أو  ت  شيمة الخالف فإن لذ الزم

 غريباً أن يرحم الغرباء ن  غريب الصفات حق لمن كا يا

 وإشماته بي األعداء ه  صدوٍد ولوعتي وتجني من

 أذاعته مقلتاي بكاء ٍد  ما كتمت ما بي من وج وإذا

 فترداد شهرةً ونماء ها  سبأ بن أحمد يخفي كعطايا

 داءد وإن لم نمدحه جاد ابت  بهذه المدح الجو نرتجيه

 في الغيب فطنةً وذكاء كان  يكاد ينبيك عما ألمعي

 أخلفت راحتاه ذاك السماء  أخلف السماء بأرٍض وإذا

يخجل الغيوث انهماالً بندى  ينهل الرماح الظماء وجدى 

 أحسن الدهر للورى أم أساء  أبالي إذ أحسن الدهر فيه ما

 ءتسبق األنوا فعطاياه  أيها المجدب الضريك انتجعه
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 الكريم السميذع األباء ب  منه المهذب الماجد الند تلق

 في الروع يهمي دماء وحسام  في الندى تنيل نضاراً راحة

 فكنت امرًأ يجيب الدعاء ر  يا أبا حميٍر دعوتك للده

 الجود أن يكون وراء وأبى  البخل أن يكون أماماً فأبى

 اءأن يعاند األدب دأبه  أشكو إليك جور زماٍن أنا

 الوصل ألغيت إلغاء ألف  صروفه وكأني أهملتني

 أو جاد بخل الكرماء جام  سطا أرهب الضراغم في اآل إن

 عنها تتبعاً واقتفاء فك  من أبيه أحمد ال ين شيم

 واحتملت فيه العناء عجزوا  تعاطى في المجد شأوك قوم قد

 وغيرةً قعساء حميرياً  شامخاً ومجداً منيفاً شرفاً

 قلت سوف يأسو أساء كلما  عني بما أؤمل فيهمال 

 لم يرضه له نافقاء بوع  بيٍت لو استقر به البر رهن

 في فم الزامن نداء خلتني  نفض المرجم حتى نفضتني

 التسع صرفها األسماء تعلل  منعتني من التصرف منع ال

 عندي ما كان حبي رياء نك  يا أبا حميٍر وحرمة إحسا

 إلى أن أفارق األحياء ،ك  يبعدني عنظننت الزمان  ما

 وإن قلت أن تكون فداء ء  أني فدتك نفسي من السو غير

    

 ومن يبتغي لك األسواء ديك  سعيي وخبت خابت أعا ضاع

 والذل والعنا والجفاء إبعاد  الزمان والنقص وال واحتملت

 على عودي الزمان لحاء قى  واضطربت فما أب وتجملت

 ولو كنت صخرةً صماء؟ ال  يبة صبرهذه المص أعلى

 أن أموت وفاء لتأسيت  أني لم أعتمد دون غيري ولو

 من كان يفهم اإليماء عند  أن التصريح ليس بخاٍف غير
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 على ما لقيت إال القضاء ت  أني متٍن عليك وما لم غير

 مديح يستوقف الشعراء ب  في البعاد وفي القر وسيأتيك

 به إن قضى اإلله لقاء ك  رحلت عنك وألقا فبشكٍر

  فاكتسب ما استطعت ذاك الثناء  يبقى في الدهر غير ثناٍء ليس

  : وقال

  تحملت ما يلقون من بينهم وحدي  المحبون الصبابة ليتني تشكي

 يدرها قبلي محب وال بعدي فلم  لنفسي لذة الحب كلها فكانت

  : وقال

 مودهفي قلوبهم ال تولد  هدايا الناس بعضهم لبعٍض

 الدهر والحدثان عده لصرف  وتزرع في النفوس هوى وحباً

 وتسعد حظ صاحبها وجده  القلوب بال شراٍك وتصطاد

  الحسين بن محمد بن عبد الوهاب

ابن حممد نب احلسني بن عبيد اهللا بن القاسم بن عبد اهللا ابن الوزير سليمان بن وهٍب احلارثي البكري 
غدادي، كان لغوياً حنوياً مقرئاً قرأ القرآن على أيب علي بن البناء وغريه، وأقرأ الدباس املعروف بالبارع الب

ومسع القاضي أيب يعلى املوصلي وغريه وروى عنه احلافظ أبو القاسم بن عساكر، وكان . خلقاً كثرياً
. حسن املعرفة بصنوف اآلداب فاضالً، وله مصنفات حسان يف القراءات وغريها، وله ديوان شعٍر جيٍد

وهو من بيت الوزارة، فإن جده القاسم بن عبيد اهللا كان وزير املعتضد واملكتفي بعده، وعبيد اهللا بن 
وكان بني البارع وابن اهلبارية األديب الشاعر مداعبات، . القاسم كان وزير املعتضد أيضاً قبل ابنه القاسم

 منه احلافظ أبو الفرج بن اجلوزي، وأبو فإما كانا رفيقني منذ نشأا، وأضر البارع يف آخر حياته، ومسع
عبد اهللا احلسيين بن علي بن مهجٍل الضرير الباقدرائي، وقرأ عليه بالروايات أبو جعفٍر عبد اهللا بن أمحد بن 

وكان مولده سنة ثالٍث وأربعني وأربعمائٍة ببغداد، وتويف صبيحة . جعفٍر الواسطي املقرئ الضرير وغريه
  :  مجادى اآلخرة سنة أربٍع وعشرين ومخسمائٍة، ومن شعرهيوم الثالثاء سابع عشر

 منها تحت ظٍل ضافي؟ وأظل  لم ال أهيم إلى الرياض وحسنها

 وافاني بقلٍب صافي والباء  حياني بثغٍر باسٍم والزهر

  : وقال
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  عليه ثوب الضباب مزرور  من الزمهرير مقرور يوم

 وأرضه فرشها قوارير  حشو جوه إبر كأنما

 لها من ضبابه نور ليس  حرة مخدرة سهوشم

وحج البارع بن الدباس، فلما رجع من احلج ذهب إليه الشريف أبو يعلى بن اهلبارية مرةً فلم جيده، 
  : فكتب إليه بقصيدٍة طويلٍة يعاتبه ا مطلعها

  غيرت طبعه الرياسة بعدي؟  ودي وأين مني ابن ودي يابن

  : ابه البارع بقصيدٍة طويلٍة أيضاً مطلعهاوفيها مداعبة بلغت حد السخف، فأج

 فحلت محل لقياه عندي لى  وقعة الشريف أبي يع وصلت

 ألصقتها بعيني وخدي ثم  بأهالً وسهالً فتلقيتها

 بالصاب إذ يشاب بشهد نك  وفضضت الختام عنها فما ظن

 أولى به وهزٍل وجد هو  بين حلٍو من العتاب ومٍر

 يكاد يحرق جلدي بمالٍم  علي من غير جرٍم وتجنى

 ر مراراً حاشاه من قبح رد  أنني احتجبت وقد زا يدعي

 وقل لي بغير حٍل وعقد ج  من ذمك الرياسة والحج دعك

 تنكرت أو تغير عهدي؟ قد  علمت باهللا أني فبماذا

 أم قائد جيش جند؟ ألميٍر  تراني أعامل أم وزير من

    

 أرضي ولو بخبٍز ودردي رف  ذاك الخل الخليع الذي تع أنا

  يوم عيدي وصاحب الدست عبدي  صح لي نديم فذاك ال وإذا

 أنساك أو بجنة خلد؟ مان  لو كنت في النار مع ها أتراني

 ك ولو كنت غائباً عن رشدي  لو أتى عصبت بالتاج أسلو أو

 وإن كنت ال تكافي بود د  أنا أضعاف ما عهدت على العه

  : ومنها. من سخفاً فاحشاً ضربنا عن ذكرها صفحاًويف القصيدة أبيات تتض

 بفرٍد بين األكارم فرد س  ألني قنعت من سائر النا أم
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 جميالً منه إلى غير حد ني  وجهي عن اللئام وأوال صان

  ت بقنعي نسيج دهري ووحدي  ألني قنعت حتى لقد صر أم

 أين الكرام قل لي ألكدي؟ ية  ألني أنفت مع ذا من الكد أم

  : وقال

 ينهها تاقت إلى كل باطل ولم  إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت

 إليه من حالوة عاجل دعته  إليه اإلثم والعار بالذي وساقت

  : وقال أيضاً

 أسأل من ال ماء في وجهه  أفنيت ماء الوجه من طول ما

 ليتني مت ولم أنهه يا  إليه حالي الذي أنهي

 أكد أسلم من جبهه مول  ينلني أبداً رفده فلم

 مد أيديه إلى بلهه قد  إذ مات مماريده والدهر

  : وقال

  ولست من العجز ال أنشط  النفس أعلى مقاٍم تنازعني

 هبوط الذي يسقط يكون  بقدر علو المكان ولكن

  الحسين بن محمد بن جعفر

ماً يف النحو واللغة واألدب، وله ابن حممد بن احلسني الرافقي املعروف باخلالع، أحد كبار النحاة، كان إما
ويقال إنه . تويف سنة مثاٍن ومثانني وثالمثائٍة، أخذ عن أيب علٍي الفارسي وأيب احلسن السريايف وغريمها. شعر

كتاب األودية واجلبال والرمال، :  وله من التصانيف- رضي اهللا عنه -من ذرية معاوية بن أيب سفيان 
ومن . لعرب، وشرح شعر أيب متاٍم، وكتاب صناعة الشعر وغري ذلكوكتاب األمثال، وكتاب ختيالت ا

  : شعره

  ولم يقسم على قدر السنينا  العقل لم يكن انتهاباً رأيت

 اآلباء أنصبة البنينا خوى  أن السنين تقسمته فلو

  : وقال

 عليك من السال؟ فسلمي ماذا  فقلت لها مقالة مغرٍم خطرت

 سقم جسمك قلت بالمتكلم من  بمن تعنى؟ فحبك بين قالت
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 مثل هواك بالمتبسم فلعل  فتبسمت فبكيت قالت ال ترع

 موعداً قبل الزيارة قدمي أو  اتفقنا في الهوى فزيارةً قلت

لم أدعك تنام بي لم تحلم لو  فتضاحكت عجياً وقالت يا فتى 

  : وقال

 أما للنجم فيه من براح  أما لظالم ليلي من صباٍح

 نهج إلى كل النواحي به  فليس يرجىاألفق سد  كأن

 مسير رواٍد طالح تسير  كأن الشمس قد مسخت نجوماً

 الليل مات صريع راح كأن  الصبح مهجور طريد كأن

 النسر مكسور الجناح كأن  بنات نعٍش متن حزناً كأن

  : وقال

  خير المواهب أن ترى مسؤوالً  تعبسن بوجه عاٍف سائٍل ال

 عزك أن ترى مأموال فبقاء  ه مؤمٍلتجبهن بالرد وج ال

 العبوس على اللئيم دليال ويرى  يلقى الكريم فيستدل ببشره

 خبرٍا فكن خبراً يروق جميال  بأنك ال محالة صائر واعلم

  الحسين بن محمد

    

عديل، أخذ كان أديباً فاضالً عاملاً باهلندسة واهليئة، كلفاً بصناعة الت. ابن احلسني بن حٍي التجييب القرطيب
علم العدد واهلندسة واهليئة عن أيب عبد اهللا حممد بن عمر بن حممٍد املعروف بابن برغوٍث الرياضي الفلكي 

وحلق مبصر بعد أن نالته باألندلس ويف طريقه بالبحر حمن شديدة، مث . املتوىف سنة أربٍع وأربعني وأربعمائٍة
 القائم بالدعوة للمنتصر باهللا معد بن الظاهر علٍي، رحل من القاهرة إىل اليمن واتصل بأمريها الصليحي

فحظي عنده وبعثه رسوالً إىل أمري املؤمنني القائم بأمر اهللا اخلليفة العباسي يف هيئٍة فخمٍة، فنال إقباالً ودنيا 
زيج : وله من التصانيف. وتويف باليمن بعد انصرافه من بغداد إليها سنة سٍت ومخسني وأربعمائٍة. عريضةً

  : ومن شعره. تصر على طريقة السند هند وغري ذلكخم

 ينظر إليه هدى فمن  صورة العدد .تأمل

  وإن كثرت إلى األحد  األعداد راجعة كما
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 واحٍد صمد لرٍب  الخلق مرجعهم كذاك

  : وقال

 عليك من وقع السنان أشد  من لسانك فهو عضو تحفظ

  لسانأحق بطول سجٍن من   واهللا ما في الخلق خلق فال

  : وقال

  أن ما سطه من الدر طافي  السماء كالبحر إال ورأيت

 ما بين ذلك صافي وصغير  ما يمأل العيون كبير فيه

  : وقال

 ولكنها تسير معه وحي  حيث ال تودعه ودعته

  ضيق مجاٍل وفي القلوب سعه  ثم تولى وفي العيون له

  : وقال

 فسهكان يدنيك من ن وقد  إذا ما كثرت عى صاحب

 ما كان من أنسه يغير  بد من ملٍل واقٍع فال

  الحسين بن محمد

أبو علٍي السهواجي أديب شاعر لبيب مشهوروسهوامجن قرى مصر، صنف كتاب القوايف، وتويف مبصر 
  : ، ومن شعره- رمحه اهللا تعاىل -سنة أربعمائٍة 

 من الحب أن أخشاه قبل وقوعه  وقد كنت أخشى الحب لو كان نافعي

 ولم يشعر أوان هجوعه ونام  حذر اإلنسان من نوم عينيه اكم

  : وقال

  وأهدى إلى طرق المعالي من القطا  المساعي في اكتساب محامٍد كرام

 ال تستريح من العطا وأيديهم  معمورة بعفاتهم وأبوابهم

  : ومن شعره أيضاً

  سجعت ثم رجعت ترجيعا  أيكيٍة ذات شجٍو وهتوٍف

 فبكينا من الفراق جميعا   إليهإلفها فحنت ذكرت

  : ومنه أيضاً
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  في الروع لم يغمدوها في سوى المهج  كرام إذا سلوا سيوفهم قوم

 عندهم ما شئت من فرج وجدت  إذا دجا الخطب أو ضاقت مذاهبه

  : وقال

 كان فيه أهله واألقارب وإن  شخوص الفتى عن منزل الضيم واجب

 نب عٍز إن نأى عنه جانبوجا  وللحر أهل إن نأى عنه أهله

 في دعوى التوكل كاذب فذلك  يرض دار الضيم داراً لنفسه ومن

  : وقال

 عن الجانب المشتبه وعد  من الطرق أوساطها توخ

 اللسان عن النطق به كصون  وسمعك صن عن سماع القبيح

 لقائله فانتبه شريك  عند سماع القبيح فإنك

  الحسين بن محمٍد أبو الفرج

  : تويف سنة اثنتني وتسعني وثالمثائٍة، ومن شعره. ي املعروف باملستور، كان حنوياً لغوياً أديباً شاعراًالنجو

 وغدا يلين للحنه الجلمود  أمسى يحن لوجهه قمر الدجا

 شدا فكأنه داود وإذا  بداف كأنما هو يوسف فإذا

  : وقال

  ربوالبدر يجنح للغروب وما غ  الشمس المنيرة إذ بدت فكأنما

 فضٍة ولذا مجن ممن ذهب من  لذا مجن صاغه متحاربان

  : وله مزدوجة أنشدها بعض الدمشقيني سنة مخٍس ومثانني وثالمثائٍة

 مخاطر راكبه  بحر زاخر الحب

 السواحر والحدق  المحاجر جنوده

 وخطٍر على خطر  على غرر ركبته

 حتفي في النظر وكان  في واضٍح يحكي القمر

 غب ندى كغصٍن  بدالما  حلفته

 تفردا وبالبها  بالحسن ارتدى ريان
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 المقدس والبلد  بيت المقدس بحق

 تك منك مؤيسي ال  لم تدنس وبالتي

 المعظم وبطرس  قدس مريم بحق

 لصٍب مغرم رق  لم يظلم بعادٍل

 القربان بحرمة  بالرهبان بالدير

 كن حسن اإلحسان  ذي الشان ببولٍص

 القبور بساكن  ربالزبو بالطور

  إعطف على المهجور  مشهور بشاهٍد

 الذبيح وبالفتى  المسيح بحرمة

 علي روحي أبق  بالتسبيح بالفصح

 األعياد وحرمة  الميالد بليلة

 رضاك زادي إجعل  السواد والبسي

  : ومن شعره أيضاً. وهي طويلة اكتفينا منها ذا املقدار

  ت واستبدلت سيرة مجملفصحو  بلهنية الشبيبة سكرة كانت

 المجل فيات دون المنزل عرف  أنتظر الفناء كراكٍب وقعدت

  الحسين بن مطير بن مكمٍل

وابن مطٍري من خمضرمي . األسدي موىل بين أسد بن خزمية، وكان جده مكمل عبداً فعتق وقيل كوتب
احملدثني، يشبه كالمه كالم الدولتني األموية والعباسية، فصيح متقدم يف الرجز والقصيد يعد من فحول 

  : األعراب وأهل البادية، وفد على األمري معن بن زائدة الشيباين ملا ويل اليمن، فلما دخل عليه أنشده

  وال واهب يعطي اللها والرغائبا  إذ لم يبق غيرك جابر أتيتك

  : ع بن مالٍكيا أخا بين ليس أسٍد هذا مبدٍح، إمنا املدح قول ار بن توسعة يف مسم: فقال له

  قبل أن يهلك السراة البحور  قلدته عرى األمور نزار

: حدثين أيب قال: وحدث جعفر بن منصوٍر قال. فغدا إليه بأرجوزٍة ميدحه ا فاستحسنها وأجزل صلته

  : حج املهدي فرتل زبالة فدخل احلسني بن مطٍري األسدي عليه فقال
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 نها صورة الجودبل يمينك م ال  يمينك من جوٍد مصورةً أضحت

 بنانك يجري الماء في العود ومن  من حسن وجهك تضحي األرض مشرقةً

هل تركت يف شعرك موضعاً ألحٍد بعد قولك يف : فقال املهدي كذبت، قال ومل يا امري املؤمنني؟ قال
  : معٍن بن زائدة

 سقتك الغوادي مربعاً ثم مربعا  على معٍن وقوال لقبره ألما

 األرض خطت للمكارم وضجعا من  ت أول حفرٍةقبر معٍن أن فيا

 كان من البر والبحر مترعا؟ وقد  قبر معٍن كيف واريت جوده ويا

 ولو كان حياً ضقت حتى تصدعا  قد وسعت الجود والجود ميت بلى

 عرنين المكارم أجدعا وأصبح  ولما مضى معن مضى الجود وانقضى

  ثم ولى وودعاربيعاً فعاش  كان إال الجود صورة وجهه وما

 أصبحت قفراً من الجود بلقعا وقد  لدار الجود يا معن عامراً وكنت

 كان بعد السيل مجراه مرتعا كما  عيش في معروفه بعد موته فتى

 على اّألذقان صرعى وظلما فأضحوا  أناس شأوه من ضاللهم تمنى

 من معٍن بأن تتضعضعا جزاؤك  أبا العباس عنه وال يكن تعز

 كان قد القى حماماً ومصرعها وإن  كر معٍن أن يميت فعالهأبى ذ

 مثل ما أبقى أبوك وما سعى له  مات من كنت ابنه ال وال الذي فما

سل : يا أمري املؤمنني إمنا معن حسنة من حسناتك، وفعلة من فعالتك، فأمر لع بألف ديناٍر مث قال: فقال
  : حاجتك فقال

 فيه وهو جعد أسحم يبوتغ  بيضاء تسحب من قياٍم فرعها

 ليل عليها مظلم وكأنه  فكأنها منه نهار مشرق

  .خذ بيدها جلاريٍة كانت على رأسه فأولدها مطري بن احلسني بن مطٍري: قال

أتيت مع أيب والياً كان باملدينة من قريٍش، : حدثين أبو العالية عن أيب عمران املخزومي قال: وقال الرياشي
دعين أشرف عليه، فأشرف : صف يل هذا املطر، قال:  مبطٍر جوٍد، فقال له الوايلوعنده ابن مطٍري، وإذا

  : عليه مث نزل فقال

  فإذا تحلب فاضت األطباء  كثرت لكثرة قطره أطباؤه
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 التبعق ديمة وطفاء قبل  رباب هيدب لدفيفه وله

    

 السماء عجاجة كدراء ودق  وكأن ريقه ولما يحتفل

 عليه عرفج وأالء ريح  وكأن بارقه حريق تلتقي

 لم تمرها األقذاء بمدامٍع  بلوامٍع مستبصر مستضحك

 ضحك يؤلف بيته وبكاء  بال حزٍن وال بمسرٍة فله

 كنف له ووعاء وجنوبه  متبع صباه تقوده حيران

 السيول وما لها أسالء تلد  ينتج في األباطح فرقاً غدق

 اءاللقاح وكلها عذر حمل  محجلة دوالج ضمنت غر

 وهن إذا ضحكن وضاء سود  فهن إذا كظمن سواجم سحم

 يبق في لجج السواحل ماء لم  لو كان من لجج السواحل ماؤه

أنشدنا أبو حاٍمت السجستاين، وعبد الرمحن ابن أخي األصمعي، عن عمه للحسني بن : وقال ابن دريٍد
  :  ما أمث منشدهلو كان شعر العرب هكذا: مطٍري األسدي، وقال عبد الرمحن قال عمي

 بتلماٍح من الطرف ناظره وأنت  حبذا البيت الذي أنت هاجره أال

 في عيني من البيت عامره وأملح  من بيٍت لعيني معجٍب إلنك

 المنى لوال عدو أحذره وفيك  حياء أن يلم بي الهوى أصد

 الهوى والشوق حين تجاوره لمات  حبيب النفس لو تستطيعه وفيك

 يأته غيري تنط بي جزائره وإن  ج إال بظنٍةآته لم أن فإن

 يحب القلب من هو واتره وكيف  حبيب النفس للقلب واتراً وكان

 فلن يحمى علينا مناظره علينا  فإن يكن األعداء أحموا كالمه

 بأس في حٍب تعف سرائره وال  أحبك يا سلمى على غير ريبٍة

 نك خائرهلما باليت أ عليك  عاذلي لوال نفاسة حبها ويا

 أنا في الميسور والعسر ذاكره وما  من ال بد أني هاجره بنفسي

 إال ما تجن ضمائره ببغضي  قد لحاه الناس حتى اتقاهم ومن
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 ولكني إذا ليم عاذره محباً  حباً لن أعنف بعده أحبك

  ولو مت أضحى الحب قد مات آخره  مات فبلي أول الحب فانقضى لقد

 تحسبي أني وإن قل حاقره فال   نافعييا سلمى وإن قل كالمك

 أثمد البرقاء لم يخل حاضره إذا  ل أبالي أي حٍي تحملوا أال

  : أنشدنا أبو العباس ثعلب عن ابن األعرايب حلسني بن مطٍري األسدي: وحدث املرزباين عن األخفش قال

 كبدي ناراً بطيئاً خمودها على  لقد كنت جلداً قبل أن توقد النوى

 شوقاً كل يوٍم وقودها ولكن  تكت نار الهوى لتصرمتتر ولو

 قدمت أيامها وعهودها إذا  كنت أرجو أن تموت صبابتي وقد

 توالها بشوٍق يعيدها عهاد  جعلت في حبة القلب والحشا فقد

 ثناياها عجاف قيودها عذاب  األرداف هيف خصورها بمرتجة

 دودهانواصيها وبيض خ وسود  تراقيها وحمر أكفها وصفر

 مما زينتها عقودها بأحسن  مخصرة األوساط زانت عقودها

  رفيف الخزامى بات طل يجودها  يمنينا حتى ترف قلوبنا

 بتزباٍن طويل عقودها مهاة  مقالق الوشاح كأنها وفيهن

 وردت ما كنت عنه أذودها فقد  أذود العين أن ترد البكا وكنت

  إن لم يعف عنها معيدها؟اهللا أم  اهللا عاٍف عن ذنوٍب تسلفت هل

  : وقال

 المعالي واكتساب المكارم طالب  رأت رجالً أودى بوافر لحمه

  على قاطٍع من جوهر الهند صارم  الحشا ضرباً كأن ثيابه خفيف

 سمن الفتيان إحدى المشائم أرى  لها ال تعجبن فإنني فقلت

  : وأنشد له ابن قتيبة

 ني ال أصول بجاهلوأ علي  يضعفني حلمي وكثرة جهلهم

 إذا لم تستعن باألنامل بشيٍء  دفعتكم عني وما دفع راحٍة

    : وأنشد له املربد
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 كبداً ليست بذات قروح؟ بها  كبد مقروحة من يبيعني ولي

  ومن يشتري ذا علٍة بصحيح؟  على الناس ال يشترونها أباها

  الحسين بن هبة اهللا ضياء الدين

 امللقب بدهن اخلصا، أحد حناة العصر، تصدر إلقراء العربية يف بلده، وتقدم أبو علي بن زاهٍر املوصلي
عند صاحب املوصل، مث تغري عليه فرحل إىل امللك الناصر صالح الدين، مث وفد على ابنه يف حلب فقربه 

. وستمائٍةورتب لع معلوماً على إقراء العربية، وكان أديباً شاعراً متفنناً لقيته حبلب وا مات سنة مثاٍن 

  : ومن شعره

 عن الرشد في صحبتي حائد  ولي جيرة كلهم مرضت

 صلة لي وال عائد وال  فأصبحت في النقص مثل الذي

  : وقال

 ألجل ذبٍح أو إلفطار  الناس بأعيادهم يبتهج

  للثم من أهوى بال عار  وإنما عظم سروري بها

 غاية أوطاري ألنها  حوالً إلى قابٍل أرقبها

  : وقال

 فإني في المودة أول لعذٍر  وإن أخرت عنكم زيارتي وإني

  ولكن على ما في القلوب المعول  الود تكيري الزيارة دائماً فما

  الحسين بن هداب بن محمد

ابن ثابت الديري األصل، نسبة إىل الدير، قرية من قرى النعمانية، ويعرف بالنوري، والنورية قرية من 
تويف يوم األربعاء ثاين عشر رجب سنة .  الفرات، نزل ا أبو عبد اهللا الضريرقرى احللة السيفية من سيف

اثنتني وستني ومخسمائٍة، كان حنوياً لغوياً مقراً فقيهاً شاعراً متفنناً، قرأ بالروايات على أيب العز حممد بن 
 منعكفاً على نشر سكن بغداد. احلسني بن بنداٍر الواسطي، وأيب بكٍر حممد بن احلسني بن علٍي املزريف

العلم واإلقراء، فكان يقرئ النحو واللغة والقراءات، وكان حيفظ عدة دواوين من شعر العرب، وكان 
  : كثري اإلفادة والعبادة، عفيفاً ديناً، وله شعر جيد منه

  تاه عقلي وانقضى عمري  يا أغلوطة الفكر فيك

 إال عنا السفر ربحت  فيك العقول فما سافرت
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 على عيٍن وال أثر ال  ى وما وقفتحسر رجعت

  : وقال

  عن رضى في طيه غضب  رئم تبلج لي بأبي

 الصدغ ينتقب بظالم  صبح طلعته وأراني

 مثل الشمس تلتهب صهباء  بالكأس مترعةً وسقى

 عقديهما الشهب وكال  شمس في يدي قمٍر فهي

 يرقص الجبب ولهذا  ولها من ذاتها طرب

  : وقال

 شمال من لمتي ويمين؟ عن  ى صباح مشيبيقال لي من رأ

 شٍك محاه صبح يقين ليل  شيٍء هذا فقلت مجيباً أي

  الحسين بن الوليد بن نصٍر

    

أبو القاسم املعروف بابن العريف، النحوي األديب الشاعر، له شرح كتاب اجلمل يف النحو للزجاج، 
 ذلك، وكان مقدماً يف العربية إماماً فيها، وكتاب الرد على أيب جعفٍر النحاس يف كتابه الكايف، وغري

عارفاً بصنوف اآلداب، أخذ العربية عن ابن القوطية وغريه، ورحل إىل املشرق فأقام مبصر مدةً طويلةً، 
ومسع فيها من احلافظ بن رشيٍق، وأيب طاهٍر الذهلي وغريمها، مث عاد إىل األندلس فاختاره املنصور حممد 

دلس مؤدباً ألوالده، وكان حيضر جمالسه، ومناظرته مع أيب العالء صاعٍد اللغوي بن أيب عامٍر صاحب األن
البغدادي مشهورة، فمن ذلك أن املنصور جلس يوماً وعنده أعيان مملكته من أهل العلم، كالزبيدي 

هذا الرجل الوافد : صاحب الطبقات، والعاصمي وابن العريف صاحب الترمجة وغريهم فقال هلم املنصور
ا يزعم أنه متقدم يف هذه العلوم، وأحب أن ميتحن، فوجه إليه، فلما مثل بني يديه والس قد غص علين

بالعلماء واألشراف، خجل صاعد واحتشم، فأدناه املنصور ورفع حمله، وأقبل عليه وسأله عن أيب سعيٍد 
سألة من الكتاب فلم السريايف، فزعم أنه لقيه وقرأ عليه كتاب سيبويه، فبادره العاصمي بالسؤال عن م

: فما حتسن أيها الشيخ؟ فقال: حيضره جواا، واعتذر بأن النحو ليس جل بضاعته، فقال له الزبيدي

أمثلي يسأل عن هذا، إمنا يسأل عنه صبيان : فما وزن أولق؟ فضحك صاعد وقال: قال. حفظ الغريب
: فقال الزبيدي. وزنه أفعل: فقالقد سألناك وال نشك أنك جتهله، فتغري لونه : قال الزبيدي. املكتب

وبضاعيت أنا : أجل، فقال صاعد: إخال الشيخ صناعته األبنية، فقال له: صاحبكم ممخرق فقال له صاعد
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 - صاحب الترمجة -قال فناظره ابن العريف . حفظ األشعار ورواية األخبار وفك املعمى وعلم املوسيقى

 إال أنشد عليها شعراً شاهداً وأتى حبكايٍة تناسبها، فظهر عليه صاعد وجعل ال جيري يف الس كلمة
فأعجب املنصور فقربه وقدمه، وكان يوماً مبجلس املنصور أيضاً فأحضرت إليه وردةً يف غري أواا مل 

  : يكمل فتح وراقها، فقال فيها صاعد مرجتالً

 المسك أنفاسها يذكرك  أبا عامٍر وردة أتتك

  مامها رأسهافغطت بأك  كعذراء أبصرها مبصر

فسر بذلك املنصور، وكان ابن العريف حاضراً فحسده وجرى إىل مناقضته، وقال للمنصور هذاالبيتان 
: لغريه، وقد أنشدنيهما بعض البغداديني لنفسه مبصر ومها عندي على ظهر كتاٍب خبطه، فقال له املنصور

، وكان أحسن أهل زمانه بديهةً أرنيه، فخرج ابن العريف وركب وحرك دابته حىت أتى جملس ابن بدٍر
  : فوصف له ما جرى، فقال ابن بدٍر هذهاألبيات ودس فيها بييت صاعٍد

 جدل النوم حراسها وقد  غدوت إلى قصر عباسٍة

 صدع السكر أناسها وقد  وهي في خدرها فألفيتها

 بلى فرمت كاسها فقلت  أسرت على هجعٍة فقالت

  لطيب أنفاسهايحاكي لك ا  يديها إلى وردٍة ومدت

 بأكمامها رأسها فغطت  أبصرها مبصر كعذراء

 في ابنة عمك عباسها ن  خف اهللا ال تفضح وقالت

  وما خنت ناسي وال ناسها  عنها على خجلٍة فوليت

فطار ابن العريف ا وعلقها على ظهر كتاٍب خبٍط مصرٍي ومداٍد أشقر ودخل ا على املنصور، فلما 
ال للحاضرين غداً أمتحنه،فإن فضحه االمتحان أخرجته من البالد ومل يبق يف موضٍع رآها اشتد غيظه وق

فلما أصبح أرسل إليه فأحضر وحضر مجيع الندماء واجللساء فدخل م إىل جملٍس قد . يل عليه سلطان
أعد فيه طبقاً عظيماً فيه سقائف مصنوعة من مجيع النواوير ووضع على السقائف لعب من يامسٍني يف 

شكل اجلواري وحتت السقائف بركة ماٍء قد ألقى فيها الآللئ مثل احلصباء ويف الربكة حية تسبح، فلما 
إن هذا يوم إما أن تسعد فيه معنا وإما أن تشقى، ألنه قد زعم : دخل صاعد ورأى الطبق قال له املنصور

ملٍك قبلي شكله، فصفه هؤالء القوم أن كل ما تأيت به دعوى، وهذا طبق ما تومهت أنه حضر بني يدي 
  : جبميع ما فيه، فقال له صاعد على البديهة
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  وهل غير من عاداك في األرض خائف  عامٍر هل غير جدواك واكف أبا

 ما يلقها عندك واصف وأعجب  إليك الدهر كل غريبٍة يسوق

 على حافتيها عبقر ورفارف  وشائع نوٍر صاغها هامر الحي

    

 بأنواع المالهي وصائف عليها  قابلتتناهى الحسن فيها ت ولما

 بالياسمين السقائف تظللها  الظباء المستكنة كنساً كمثل

 بركٍة ضمت إليها الطرائف إلى  منها أنهن نواظر وأعجب

  من الرقش مسموم الثعابين زواحف  الآللئ سابح في عبابها حصاها

 حفالوحش حتى بينهن السال من  ما تراه العين في جنباتها ترى

فاستغربوا له تلك البديهة يف مثل ذلك املوضع، وكتبها املنصور خبطه، وكان إىل ناحيته نت تلك 
: السقائف سفينة فيها جارية من النوار جتذف مبجاذيف من ذهٍب مل يرها صاعد، فقال له املنصور

  : أحسنت إال أنك أغفلت ذكر السفينة واجلارية، فقال للوقت

 تصبو إليها الهواتف مكللة  نٍةمنها غادة في سفي وأعجب

 ما هيجته العواصف بسكانها  راعها موج من الماء تتقي إذا

 في يمنى يديه المجاذف تصرف  متى كانت الحسناء ربان مركٍب

 في الراحتن الوصائف تنقلها  تر عيني في البالد حديقةً ولم

 أزاهير الربا والزخارف وشتها  غرو أن أنشت معاليك روضةً وال

  ورضوى ذرتها من سطاك نواسف  امرؤ لو رمت نقل متالٍع فأنت

 فكلني له لمجدك واصف  قلت قوالً أو بدهت بديهةً إذا

تويف أبو . فأمر له املنصور بألف ديناٍر ومائة ثوٍب، ورتب له يف كل شهٍر ثالثني ديناراً وأحلقه بندمائه
  .مثائٍةالقاسم ابن العريف بطليطلة يف رجٍب سنة تسعني وثال

  حرملة بن المنذر بن معد يكرب

ابن حنظلة بن النعمان بن حبة بن سعنة بن احلارث بن ربيعة، ويتصل نسبه بيعرب بن قحطان أبو زبيٍد 
الطائي شاعر معمر عاش مخسني ومائة سنة، وعداده يف املخضرمني، أدرك اإلسالم ومل يسلم ومات 

  .نصرانياً
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جال ينتهي إىل ثالثة عشر شرباً، وكان حسن الصورة فكان إذا دخل مكة وكان أبو زبيٍد طزاالً من الر
وكان أبو زبيٍد يزور امللوك وملوك العجم خاصةً، وكان عاملاً بسريهم، ووفد على . دخلها متنكراً جلماله

 لقيت أبو زبيٍد الطائي فقلت: حدثعمارة بن قابوس قال. احلارث بن أيب مشر الغساين والنعمان بن املنذر

: فصفه يل فقال: قلت. إي واهللا لقد لقد أتيته وجالسته: يا أبا زبيٍد هل أتيت النعمان بن املنذر؟ قال: له

ال واهللا : أيسرك أنه مسع مقالتك هذه وأن لك محر النعم؟ قال: فقلت له. كان أمحر أزرق أبرش قصرياً
. ها، فما رأيت أشد عزاً منهوال سودها، فقد رأيت ملوك محري يف ملكها، ورأيت ملوك غسان يف ملك

فجلس ذات يوٍم . كان ظهر الكوفة منبت الشقائق فحمى ذلك املكان فنسب إليه، فقيل سقائق النعمان
أبيت اللعن، أعطين فإين : هناك وجلسنا بني يديه كأن على رؤوسنا الطري، فقام رجل من الناس فقال له

 يديه، مث دعا بكنانٍة فاستخرج منها مشاقص فجعل حمتاج، فتأمله طويالً مث أمر به فأدين حىت قعد بني
ومكثنا ملياً فنهض رجل آخر فقال . جيأا وجهه حىت مسعنا قرع العظام وخضب بالدم، مث أمر به فنحي

أعطوه ألف درهٍم فأخذها وانصرف، مث التفت النعمان عن ميينه : أبيتاللعن، أعطين فتامله ساعةً مث قال: له
 ما قولكم يف رجٍل أزرق أمحر يذبح على هذه األكمة؟ أترون دمه سائالً حىت جيري :ويساره وخلفه فقال

 أعلى برأيك فدعا برجٍل على هذه الصفة فأمر به فذبح مث - أبيت اللعن -أنت : يف هذا الوادي؟ فقلنا له
جت مع أما األول فإين خر: ومن يسألك عن أمرك وما تصنع؟ فقال: أال تسألوين عما صنعت؟ فقلنا: قال

أيب نتصيد فممرنا به وهو بفناء بابه وبني يديه عس من لٍنب فتناولته ألشرب منه، فثار إيل فهراق اإلناء 
وأما اآلخر . فمأل وجهي وصدري فأعطيت اهللا عهداً لئن أمكنين من ألخضنب حلينه وصدره من دم وجهه

أن جبلة بن األيهم بعث : شام كيب عليوأما الذي ذحبته فإن عيناً يل بال. فكانت له عندي يد فكافأته ا
. إليك برجٍل صفته كذا وكذا ليقتلك، فطلبته فلم أقدر عليه حىت كان اليوم فرأيته بني القوم فأخذته

 يقرب أبا زبيٍد ويدين جملسه ملعرفته بسري من أدركهم من ملوك - رضي اهللا عنه -وكان عثمان بن عفان 
ه املهاجرون والنصار، فتذاكروا مآثر العرب وأخبارها وأشعارها، العرب والعجم، فدخل عليه يوماً وعند

يا أخا تبع املسيح أمسعنا بعض قولك، فقد أنبئت أنك جتيد الشعر، فأنشده : فالتفت إليه عثمان وقال له
  : قصيدته اليت أوهلا

 الفؤاد إليهم شيق ولع أن  من مبلغ قومنا النائين إذ شحطوا

    

. تاهللا تفتأ تذكر األسد ما حييت، واهللا إين ألحسبك جباناً هداناً: له عثمانووصف فيها األسد فقال 
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كال يا أمري املؤمنني، ولكين رأيت منه منظراً وشهدت مشهداً ال يربح يتجدد يف قليب، ومعذور أنا : قال
 من خرجت يف صيابٍة: وأين كان ذلك وأىن؟ فقال: فقال له عثمان. بذلك يا أمري املؤمنني غري ملوٍم

أشراف العرب وفتيام ذوي هيبٍة وشارٍة حسنٍة ترمي بنا املهري بأكسائها والقريوانات على قنو البغال 
تسوقها العبدان، وحنن نريد احلارث بن أيب مشر الغساين ملك الشام، فاخروط بنا السري يف محارة القيظ، 

 واملعزاء، وذاب الصيهب وصر حىت إذا عصبت األفواه وذبلت الشفاه وشالت املياه، وذكت اجلوناء
أيها الركب تغوروا بنا يف : قال قائل. اجلندب، وضاف العصفور الضب يف وجره وجاوره يف جحره

ضوج هذا الوادي، وإذا واٍد قد بدا لنا كثري الدغل، دائم الغلل، صحراؤه مغنة، وأطياره مرنة، فحططنا 
فلما انتصف حر . اود وأتبعناها املاء الباردرحالنا بأصول دوحات كنهبالٍت، وأصبنا من فضالت املز

يومنا ذلك، وبينما حنن كذلك إذ صر أقصى اخليل أذنيه، وفحص األرض بيديه، فواهللا ما لبث أن حال، 
مث مححم فبال، مث فعل فعله الذي يليه واحداً فواحداً، فتضعضعت اخليل، وتكعكعت اإلبل، وتقهقرت 

بعقاله، فعلمنا أنه السبع، ففزع كل منا إىل سيفه فسله من قرابه، مث البغال، فمن نافٍر بشكاله، وشارٍد 
وقفنا رزدقاً فأقبل أبو احلارث من أمجته يتظالع يف مشيته كأنه جمنون، أو يف وجار مسجون، لطرفه 

وميض ولصدره شحيط، ولبلعومه غطيط، وألرساغه قضيض كأمنا خيبط هشيماً، أو يطأ رميماً، له هامة 
 كاملسن، وعينان سجروان كأما سراجان يتقدان، وقصرة ربلة، وهلزمة رهلة، وكتد كان، وخد

معبط، وزند مفرط، وساعد جمدول، وعضد مفتول، وكف شثنة الرباثن، إىل خمالب كاحملاجن، فضرب 
بيديه فأرهج، وكشر فأفرج عن أنياٍب كاملعاول مصقولٍة غري مفلولٍة، وفٍم أشدق كالغار األخرق، مث 

 بيديه وحفز بوركيه حىت صار ظله مثيله، مث أقعى فاقشعر، مث أقبل فاكفهر، مث جتهم فازبأر، فال وذو متطى
بيته يف السماء، ما اتقيناه إال بأٍخ لنا من فزارة، كان ضخم اجلزارة، فوقصه فوقصه مث نفضه نفضةً 

نا به، فكر مقشعراً فقضقض متنيه وجعل يلغ يف دمه فذمرت أصحايب، فبعد ألٍي ما استقدموا فجهجه
بزبرته كأن به ماً حولياً فاختلج رجالً أعجر ذا حوايا، فنفضه نفضة تزايلت ا مفاصله، مث مههم ففرفر 

وزفر فرببر، مث زأر فجرجر، مث حلظ فأشزر، فواهللا خللت الربق يتطاير من حتت جفونه من مشاله ومن 
ع، وارجتت األمساع وشخصت العيون، ميينه، فأرعشت األيدي واصطكلت األرجل وأطت األضال

. اسكت قطع اهللا لسانك، فقد أرعبت قلوب املسلمني: وساءت الظنون، فظنت املنون فقال له عثمان

  : وقال يصف األسد

 بالدجى هاٍد هموس بصير  يدلجون وبات يسري فباتوا

 ما يحس له حسيس قريباً  أن عرسوا وأغب عنهم إلى
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 به فهن إليه شوس حسين  أن العتاق من المطايا خال

 بين رحلهم يريس أتاهم  أن رآهم قد تدانوا فلما

 إليهم ثم واجهه ضبيس  الزاجرون فزاد قرباً فثار

 ولم يصادفه جسيس فصد  السيف ليس له مجن بنصل

 نادى وأخلفه النيس وقد  فيضرب بالشمال إلى حشاه

 األرض الربيس تقيه  كالمحملق في عيوٍن يشتر

 بنفسه وقيت نفوس وكان  سيف واختلجت يداهال فخر

  وغودر في مكرهم الرسيس  القوم شتى والمطايا وطار

 جالله ذيل شموس يجر  كأنه فرس صنيع وجال

 بات تعبؤه عروس عبيراً  بنحره و بساعديه كأن

 عنكم أمر شكيس ويحدث  إن تالقوه تفادوا فذلك

يقال له األكدر، وكان له سالح يلبسه إياه فكان ال يقوم له كان أليب زبيٍد كلب : وقال ابن األعرايب
  : األسد، فخرج ليلةً ومل يلبسه سالحه فلقيه األسد فقتله، فقال أبو زبيٍد

 إذا كان بين البئر والطعن حتى  أكدر مشياً ال كعادته أجال

  سرت وأكدر تحت الليل في قرن  لدى ثلل األطواء داهيةً القى

    

  حتى تناهى إلى الجوالن في سنن  ورهاء تطردهبه شيمة  حفت

 السراة كذفرى الفالج القمن فوق  مقابل فتل الساعدين له إلى

 يختطم الفحلين في شطن كالفيل  غاٍب فال قحم وال ضرع ريبال

. قد خفنا أن تسبنا العرب بوصفك له: وهي قصيدة طويلة، فالمه قومه على كثرة وصفه لألسد وقالوا

وقال .  رأيتم منه ما رأيت، أو لقيتم منه ما لقي أكدر ملا ملتموين، مث أمسك عن وصفه حىت ماتلو: فقال
مان أبو زبيٍد يقيم أكثر أيامه يف أخواله بين تغلب، وكان له غالم يرعى إبله فغزت راء : ابن األعرايب

هم يدهلم على عورة القوم وهم من قضاعة بين تغلب، فمروا بغالمه فدفع إليهم إبل أيب زبيٍد وانطلق مع
  : فقال أبو زبيٍد يف ذلك. ويقاتل معهم، فهزمت تغلب راء وقتل الغالم

 نصر بهراء غير ذي فرس في  كنت في منظٍر ومستمٍع هل
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 قبل الجمان والقبس تعجلت  إلى فتية األراقم واس تسعى

 مرين الحرون عن درس ألى  في عارٍض من جبال بهرائها ال

 وأشهى من بارد الدبس أحلى  قوا حسبتهمإذ ل فبهرة

 هم نهزة لمختلس وال  ترة عندهم فتطلبها ال

 لئام ضجٍر وال خسس غير  كرام إذا هم ندبوا جود

 من غير عٍي بهم وال خرس  عظام الحلوم إن سكتوا صمت

 أجمالهم مع الغلس يزجون  أفراسهم نساؤهم تقود

 كباسٍل شرسالمحيا  جهم  لما خرجت منطلقاً صادقت

 فيها كشعلة القبس تلمع  في كفه مثقفةً تخال

 وتٍر في الموت منغمس طالب  حران ثائٍر بدٍم بكف

 إال للدلو والمرس أبكيك  إما تقاذفبك الرماح فال

 جلز السنان بالنفس أمسك  أمري ولمت إذ حمدت

 تتصلى المقرور من قرس كما  تصليت حر نارهم وقد

 عكوفاً كزور العرس طيراً  قعنه كف بها رم تذب

 من والٍغ ومنتهس فهن  قليٍل علون جثته عما

  : فقال يف ذلك. فلما بلغ شعره بين تغلب بعثوا إليه بدية غالمه وما ب من إبله

 في مودتكم نفيس فإني  بلغ بني عمرو رسوالً أال

  وال حقي اللفاء وال خسيس  أنا بالضعيف فتظلموني فما

 ثم يظلمني السريس بمالي  اتي أخاكمحٍق مواس أفي

كان أبو زبيٍد الطائي ندمياً للوليد بن عقبة وايل الكوفة من قبل عثمان، فلما : وحدث ابن األعرايب قال
  : شهدوا عليه بشرب اخلمر وعزل عن عمله وخرمحن الكوفة قال أبو زبيٍد

 ر المرورى حداتهن عجال  من يرى العير البن أروى على ظه

 خالء تحن فيه الشمال ٍب  والبيت بيت أبو وه ٍتمصعدا

 فيه النكراء والزلزال دهر  يغرف الجاهل المضلل أن الد
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 أناساً ممن يزول فزالوا؟ نوا  شعري كذاكم العهد أم كا ليت

 فيهم عز لنا وجمال كان  ما تعلمين يا أم زيٍد بعد

 ونوال إذا أريد النوال  ووجوه بودنا مشرقات

 ي وجوهاً كأنها األقتال  يت قد تبدل بالحيالب أصبح

 أن ليس للمنايا احتيال غير  شيٍء يختال فيه الرجال كل

 مصال أو للسان مقال ف  اإلله لو كان للسي ولعمر

 د وال حال دونك األشغال  تناسيتك الصفاء وال الود ما

 ضلةً ضل حلمهم ما اقتالوا  لحمك المتصي ولحرمت

 شراباً سوى الحرام حالل ن  م وقد كاشربك الحرا قولهم

 وقول ما ال يقال شنآناً  الظاهر العداوة إال وأبى

 الذي أرادوا فنالوا لينالوا  رجاٍل تقارضوا منكراٍت من

 مال دهر على أناٍس فمالوا  ما طالبين ذحال ولكن غير

    

  أو يزل مثل ما تزول الظالل  يخنك الصفاء أو يتبدل من

 حياتي ختى تزول الجبال د  ي أخوك أخو الدأنن فاعلمن

 ما أقل نعالً قبال أبداً  بخل عليك عندي بماٍل ليس

 إذا كان لليدين مصال ف  النصر باللسان وبالكف ولك

  : وأليب زبيٍد يف مدح الوليد بن عقبة شعر كثري تركناه خوف اإلطالة، ومن جيد شعره

 ل الخلودتأميل ني وضالل  نيل الحياة غير سعود إن

 للمنون نصباً لعود غرضاً  علل المرء باألماني ويضحي

 فمصيب أوصال غير بعيد  يوٍم ترميه منها برشٍق كل

 من والٍد ومن مولود جع  ميٍت قد اغتفرت فال وا كل

 فارقته بأعلى الصعيد يوم  أن الجالح هذا جناحي غير
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ارى، فبينا هو يوم أحٍد يشرب والنصارى حوله رفع وكان أبو زبيٍد حيمل يف كل أحٍد إىل البيع مع النص
  : بصره إىل السماء فنظر نظراً طويالً، مث رمى الكأس من يده فقال

 يحل به حل الحوار ويحمل  إذا جعل المرء الذي كان حازماً

 ميتاً أعف وأجمل وتكفينه  له في العيش خير يريده فليس

 ه أما سوف أفعلآلتي وإني  أتاني رسول الموت يا مرحباً به

  .مث مات فجأةً ودفن هناك

  حفص األموي موالهم

شاعر من شعراء الدولة األموية، عاش حىت ادرك دولة بين العباس، وحلق بعبد اهللا بن علٍي فاستأمنه، فهو 
من خمضرمي الدولتني، وكان خيتلف إىل كثري بن عبد الرمحن املعروف بكثري عزة الشاعر يروي عنه 

أنا : اًء لبين هاشٍم، فطلبه عبد اهللا بن علٍي فلم يقدر عليه، مث جاءه حفص مستأمناً فقالشعره، وكان حج
أنا الذي : أنت اهلجاء لبين هاشٍم؟ فقال: حفص األموي، فقال: ومن أنت؟ قال: عائد باألمري، فقال له

  : - أعز اهللا األمري -أقول 

 وتكثر عدوانها تجور  أمية في ملكها وكانت

 يحمل الناس طغيانها ولم  هللا أن قد طغترأى ا فلما

 بكفيه أعيانها فجذ  بسفاح آل الرسول زماها

 يقبل اهللا إيمانها لقد  ولو آمنت قبل وقع العذاب

اجلس، فجلس فتغدى بني يديه، مث دعا عبد اهللا خادماً له : فلما أمت اإلنشاد، قال له عبد اهللا بن علٍي
األمري، قد حترمت بك وبطعامك ويف أقل من هذا كانت العرب أيها : فساره بشيء ففزع حفص وقال

خذها وال : ليس شيء مما ظننت، فجاء اخلادم خبمسمائة ديناٍر فقال: فقال له عبد اهللا. ب الدماء
وروى ابن السائب الكليب أن هشام بن عبد امللك قال يوماً لقوامه على . تقطعنا، وأصلح ما شعثت منا

ألف فرٍس وقيل ألفان، فأمر أن : ت حلبة من اخليل يف اجلاهلية واإلسالم؟ قالواكم أكثر ما ضم: خيله
يا أمري املؤمنني حيطم بعضها بعضاً فال يتسع هلا : يؤذن بالناس حبلبٍة تضم أربعة آالف فرٍس، فقيل له

صب مائةً، فجعل الغاية مخسني ومائيت غلوٍة، والق. نطلقها ونتوكل على اهللا، واهللا الصانع: طريق، فقال
واملقوس ستة أسهٍم، وقاد إليه الناس من كل أوٍب، مث برز هشام إىل دهناء الرصافة قبيل احللبة بأياٍم، 

فأصلح طريقاً واسعاً ال يضيق ا، فأرسلت يوم احللبة بني يديه وهو ينظر إليها تدور حىت ترجع، وجعل 
يء حىت دخل سابقاً وأخذ القصبة، مث جاءت الناس يتراؤوا حىت أقبل الزابد كأنه ريح ال يتعلق به ش
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اخليل بعد ذلك أفذاذاً وأفواجاً، ووثب الرجاز يرجتزون، منهم املادح للزابد، ومنهم املادح لفرسه، ومنهم 
  : املادح خليل قومه، فوثب حفص األموي موالهم وقام مرجتزاً يقول

 خليفة اهللا الرضي الهمام  الجواد السابق اإلمام إن

 منجباٍت ما لهن ذام من  لسوابق الكراما أنجبه

 هشاٍم جدها القمقام أم  يجلى بها الظالم كرائم

 من نجلها أعالم خالئف  يسمو بها األقوام وعائش

 مدابر هضام مقابل  هشاماً جده هشام إن

 كفحل كلهم قدام فحل  به األخوان واألعمام جرى

 استقاموااستقام حيث  حتى  سنوا له السبق وما استقاموا

    

 وهو يفع غالم أطلق  وأحرز المجد الذي أقاموا

 آل فهٍر وهم السنام من  حلبٍة تم لها التمام في

 الزابد يوم قاموا كذلك  سبقاً وما أالموا فبذها

 كأنه حسام مجلياً  ببدء الخيل ما يرام أتى

 يقبل العفو وال يضام ال  غايات لها ضرام سباق

 تفر دونه السهام سهم   رامواالجياد منهماذا ويل

فأعطاه هشام يومئٍذ ثالثة آالف درهٍم، خلع عليه ثالث حلٍل من جيد وشي اليمن، ومحله على فرٍس من 
فكان أثرياً عنده، وقال . خيله السوابق، وانصرف معه ينشده الرجز حىت قعد يف جملسه، وأمره مبالزمته

  : حفص أيضاً

 غرب دمعه فلخا وسال  خير في الشيخ إذا ما اجلخا ال

  تحت رواق البيت يخشى الدخا  أكالً كله وشخاً وكان

  حفص بن سليمان بن المغيرة

أبو عمر بن أيب داود األسدي الكويف الفاخري البزاز نسبته لبيع الرب، وهو اإلمام القارئ راوي عاصم بن 
قال يل : قال حفص. وتلقينا فأخذ عنه القراءة عرضاً - ابن زوجته -أيب النجود، كان ربيب عاصم 

القراءة اليت أقرأتك ا فهي اليت قرأا عرضاً على أيب عبد الرمحن السلمي عن عليس، واليت أقرأا : عاصم
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ولد حفص سنة تسعني، . أبا بكٍر بن عياٍش فهي اليت كنت أعرضها على زر بن حبيٍش عن ابن مسعوٍد
: قال حيىي بن معٍني. عاصٍم تالوةً، وجاور مبكة فأقرأ ا أيضاًونزل بغداد فأقرأ ا وأخذ عنه الناس قراءة 

الرواية الصحيحة من قراءة عاصٍم رواية حفٍص، وكان أعلمهم بقراءة عاصٍم، وكان مرجحاً على شعبة 
  .بضبط القراءة، وتويف حفص بن سليمان سنة مثانني ومائٍة

  حفص بن عمر بن عبد العزيز

 ويقال صهيب أبو عمر الدوري األزدي البغداي املقرئ النحوي ابن صهبان بن عيسى بن صهبان،
الضرير نزيل سامراً، راوي اإلمامني أيب عمرو والكسائي، إمام القراء وشيخ العراق يف زمانه، ثقة ثبت 

كبري ضابط، رحل يف طلب القراءات، وقرأ باحلروف السبعة و بالشواذ ومسع من ذلك شيئاً كثرياً، وقرأ 
.  بن العالء والكسائي وروى عنهما، وقرأ العربية على أيب حممٍد حيىي بن املبارك اليزيديعلى أيب عمرو

ما اتفقت ألفاظه ومعانيه : وصنف كتاب. رأيت أمحد بن حنبٍل يكتب عن عمر الدوري: قال أبو داود
بعني والدوري نسبته إىل أبو عمر الدوري سنة سٍت وأر. من القرآن، وكتاب أجزاء القرآن وغري ذلك

  .ومائتني

  أبو حفٍص الزكرمي العروضي

أنشدين أبو القاسم ذربان ابن عتيق بن : األديب الشاعر، قال احلافظ أبو طاهٍر السلفي يف معجم الشعراء
  : أنشدين أبو حفٍص الزكرمي بإفريقية مما له باألندلس وقد طولب مبكٍس يتواله يهودي: متيٍم الكاتب قال

 الشريعة والمروءة فينا حكم  دانيٍة لقد خالفتم ياأهل

 أمرت ترى نسخ اإلله الدينا  أراكم تأمرون بضد ما مالي

 اليهود بجزيٍة طلبونا وأرى  نطالب لليهود بجزيٍة كنا

 وال من بعده سحنونا كال  إن سمعنا مالكاً أفتى بذا ما

 بالمكس قد أمرونا حاشاهم  هؤالء وال األئمة كلهم ال

 كان يعدل وزنه قاعونا لو  عدلهمثلي أن يمكس  أيجوز

  رفداً يكون على الزمان معينا  ولقد رجونا أن ننال بعدلكم

 تأخذوا منا وال تعطونا ال  تقنع بالسالمة منكم فاآلن

  حفصة بنت الحاج الركوني
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جيدة البديهة رقيقة الشعر . شاعرة أديبة من أهل غرناطة، مشهورة باحلسب واألدب واجلمال واملال
وليت تعليم النساء يف دار املنصور أمري املؤمنني عبد املؤمن بن علٍي، وسأهلا يوماً أن تنشده فقالت . ذةأستا

  : ارجتاالً

 الناس رفده يؤمل  يا سيد الناس يا من

 للدهر عده يكون  أمننن على بطرٍس

 هللا وحده الحمد  يمناك فيه تخط

    

احلمد هللا "طان كان يكتب بيده يف رأس املنشور خبٍط غليٍظ أشارت بذلك إىل العالمة السلطانية، فإن السل
 فمن عليها وكتب هلا بيده ما طلبت، وتولع ا أمري املؤمنني عبد املؤمن املذكور، وتغري بسببها "وحده

على أيب جعفٍر أمحد بن عبد امللك بن سعيٍد العنسي، وكان عاشقاً هلا متصالً ا يتبادالن رسائل الغرام، 
  : ومما كتبته حفصة إىل أيب جعفٍر. بان جتاو باحلمام، وقد أدى ولع عبد املؤمن ا إىل قتل أيب جعفٍرويتجاو

 النامي يقولون لم رأس؟ وحقدهم  فما زال العداة بظلمهم رأست

  جموح إلى العليا نقي من الدنس؟  منكر أن ساد أهل زمانه ومل

  : فلما حان وقت الفراق قالوبات معها أبو جعفٍر يف بستاٍن حبوٍز مؤمٍل، 

 وارانا بحوز مؤمل عشية  اهللا ليالً لم يرع بمذمٍم رعى

 نفحت جاءت بريا القرنفل إذا  وقد خفقت من نحو نجٍد أريجة

  قضيب من الريحان من فوق جدول  قمري على الدوح وانثنى وغرد

 وضٍم وارتشاف مقبل عناٍق  الروض مسروراً بما قد بدا له يرى

  : فقالت

 أبدى لنا الغل والحسد ولكنه  ما سر الرياض بوصلنا لعمرك

 غرد القمري إال لما وجد وال  صفق النهر ارتياحاً لقربنا وال

  فما هو في كل المواطن بالرشد  تحسن الظن الذي أنت أهله فال

 سوى كيما يكون لنا رصد ألمٍر  خلت هذا األفق أبدى نجومه فما

  : وقالت

 أظل بأحبابي يذكرني وهنا  خفاق والليل ساكنالبرق ال سلوا
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  وأمطر كالمنهل من مزنه الجفنا  لقد أهدى لقلبي خفوقه لعمري

  : وبلغها أن أبا جعفر بن سعيٍد علق جباريٍة سوداء فأقام معها أياماً فكتبت إليه

 وسطه القدر أوقعه  أظرف الناس قبل حاٍل يا

  سترالحسن قد بدائع  سوداء مثل ليٍل عشقت

 وال يبصر الخفر كال  ال يظهر البشر في دجاها

 من هام في الصور بكل  قل لي وأنت أدرى باهللا

 نور فيه وال زهر؟ ال  الذي حب قبل روضاً من

  : فكتب إليها معتذراً

 من الذنب يعتذر له  حكم إال ألمر ناٍه ال

 مجاله بالسور أعيذ  محيا به حياتي له

 الشمس والقمر وطلعة  ٍجكضحوة العيد في ابتها

 إال طريفاً له خبر  لم أمل إليه بسعده

 الفكر والنظر وانعكس  عدمت صبحي فاسود عشقي

 فكيف ال تفسد الفكر؟  لم تلح يا نعيم روحي إن

  : وكتبت إىل بعض أصحاا

 ما تشتهي أبداً يميل إلى  أم تزور فإن قلبي أزورك

 ظل ظليلوفرع ذؤابتي   مورد عذب زالل فثغري

 وافى إليك بي المقيل إذا  وهل تخشى بأن تظما وتضحى

 عن بثينة يا جميل إباؤك  بالجواب فما جميل فعجل

وكان أبو حعفر بن سعيٍد يوماً يف مرتله، وقد خال ببعض أصحابه وجلسائه، فضرب الباب فخرجت 
ادفعي لسيدك هذه البطاقة، فإذا : ما تريدين؟ فقالت: جاريته تنظر من بالباب؟ فوجدت امرأةً فقالت هلا

  : فيها

 من محبه بالوصال طامع  قد أتى بجيد غزاٍل زائر

 يفوق بنت الدوالي ورضاٍب  من سحر بابل صيغت بلحاٍظ

 الثغر فاضح لآللئ وكذا  يفضح الورد ما حوى منه خد
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 لكم شاغل من األشغال أم  بإذنكم مسعفيه أتراكم

عبة ما صاحب هذه الرقعة إال حفصة، فبادر إىل الباب فلم جيدها فكتب ورب الك: فلما قرأ الرقعة قال
  : إليها

  يا صاحباً قد آن منه الشروق؟  أي شغٍل عن المحب يعوق

 لذيذ المنى فكم ذا نشوق؟ من  وواصل فأنت أشهى إلينا صل

 عنه وال يطيب غبوق غبت  وحبيك ال يطيب صبوح ال

 إليه عز الطريق اٍعواجتم  وذل الجفا وعز التالقي ال

  : وقالت

  ومنك ومن زمانك والمكان  عليك من عيني وقلبي أغار

    

 يوم القيامة ما كفاني إلى  ولو أني جعلتك في عيوني

  .ماتت حفصة مبراكش سنة سٍت ومثانني ومخسمائٍة

  الحكم بن عبدل بن جبلة

اضرة، وينتهي نسبه إىل خزمية بن ابن عمرو بن ثعلب بن عقال بن بالل بن سعد بن حبال بن نصر بن غ
مدركة، األسدي الفاخري الكويف، شاعر جميد هجاء من شعراء الدولة الألموية، كان ممن نفاه ابن الزبري 
من العراق كما نفى منها عمال بين أمية، فقدم دمشق ونال من عبد امللك بن مروان حظوةً فكان يدخل 

   :عليه ويسمر عنده، فقال ليلةً لعبد امللك

  هل أبصرن بني العوام قد شملوا  يا ليت شعري وليت ربما نفعت

 البرية حتف حيثما نزلوا على  واألسر والتشريد إنهم بالذل

 لعزك أقوام وقد نكلوا؟ ذلت  هل أراك بأكناف العراق وقد أم

  : فقال عبد امللك

 جذاٍم ويقتل صاحب الحرم ومن  إن يمكن اهللا من قيٍس ومن جدٍس

 ينكل عنا غابر األمم ضرباً  ماجم أقواٍم على حنٍقنضرب ج

، رؤيا رأيتها باملنام أقصها - أصلح اهللا األمري -: ودخل يوماً على عبد امللك فقعد بني السماطينوقال
  : هات، فأنشا يقول: عليك؟ فقال
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  في نومٍة ما كنت قبل أنامها  الشمس بعد غضارٍة طلعت

 وجٍة حسٍن علي قيامهامغن  فرأيت أنك جدت لي بوليدٍة

 ناجيٍة يصل لجامها شهباء  حملت إلي وبغلٍة وببدرٍة

 فيها روحها وسالمها يلقاك  ربي أن يثيبك جنةً فسألت

امرأته طالق إن كان رآها إال دمهاء، ولكنه : كل ما رأيت عندنا إال البغلة فإا دمهاء فارهة فقال: فقال
ودخل ابن عبدٍل على حممٍد بن حسان بن سعٍد .  ما ذكر يف شعرهنسي فأمر عبد امللك أن حيمل إليه كل

وكان على خراج الكوفة، فكلمه يف رجٍل من العرب أن يضع عنه ثالثني درمهاً من خراجه، فقال حممد 
أماتين اهللا إن كنت أقدر أن أضع من خراج أمري املؤمنني شيئاً، فانصرف ابن عبدٍل وهو : بن حساٍن

  : يقول

 بارك اهللا في تلك الثالثينا ال  ن ال تعرض لصاحبعاالثالثي دع

 يرى قوماً يدوسونا كإشتفاٍن  لما عال صوته في الدار مبتكراً

 صرت فيها اليوم مفتونا إمارةً  أحسن فإنك قد أعطيت مملكةً

 باهللا إال قلت آمينا أقسمت  يعطك اهللا خيراً مثلها أبداً ال

  : ، قال ابن عبدٍل فيهوملا مل يضع من خراج الرجل شيئاً

 أراه ذا ورٍع وقصد وكنت  محمداً شرهاً ظلوماً رأيت

 اهللا حسان بن سعد أمات  أماتني ربي خداعاً يقول

 يبتغي المعروف عندي كريٍم  إليه في رجٍل أتاني ركبت

 ومنه ما أسر له وأبدي  له وبعض القول نصح فقلت

 تعديعليك عاقبة ال أخاف  كرائم البكري إني توق

 صادفت مثلك في معد وال  فما صادفت في قحطان مثلي

 عند مسألٍة وحمد وأألم  أقل براعةً وأشد بخالً

 الجعر فوق عطين جلد كريح  محمداً ودخان فيه فقدت

 أبا بخٍر لتتخمن ردى  غير مستٍن يميناً فأقسم

  لخفت مالمتي ورجوت حمدي  فلو كنت المهذب من تميٍم

 شتيٍم أعصل األنياب ورد   أخدرٍيعلي نكهة نكهت
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 ولو طليت مشافره بتند  يدنو إلى فمه ذئاب فما

 كالذي أهديت مهدي فإني  أهديت لي من فيك حتفاً فإن

 الكسب شأنك شأن عبد لئيم  ما وليت لكنت فسالً ولوال

  : وخطب حممد بن حساٍن هذا بنتاً لطلبة بن قيس بن عاصٍم املنقري فقال ابن عبدٍل

 ولكنما زوجتها للدراهم  ما زوجتها لكفاءٍة عمريل

  أبو البخر من أكفاء قيس بن عاصم  كان حسان بن سعٍد وال ابنه وما

 أمر المحصنات الكرائم وضيع  رد الزمان على استه ولكنه

 خيشوم الضجيع المالزم وتنتن  له ريقة بخراء تصرع من دنا

    

  ى باب األمير فخاصميوروحي إل  خذي ديةً منه تكوني غنيةً

وكان بالكوفة امرأة موسرة هلا على الناس ديون كثرية بالسواد، فأتت احلكم بن عبدٍل وعرضت له بأا 
  : تتزوجه إذا اقتضى هلا ديوا، فقام ابن عبدٍل بدينها حىت اقتضاه مث طالبها بالوفاء فكتبت إليه

  فقطع حبل وصلك من حبالي  الذي حاولت مني سيخيطك

 وكنت تعد ذلك رأس مال  أخطاك معروف ابن بشٍر كما

أمخسمائٍة أحب إليك العام أم ألف يف : وكان ابن عبدٍل يأيت ابن بشٍر بن مروان بالكوفة فيسأله فيقول له
ألف إليك العام أم ألفان يف قابٍل؟ فيقول ألفان، فلم : قابٍل؟ فيقول ألف يف قابٍل، فإذا أتاه من قابٍل قال له

فدخل ابن عبدٍل على عبد امللك بن مروان بعد ما جرى . كذلك حىت مات ابن بشٍر ومل يعطه شيئاًيزل 
خطبت امرأةً من قومي فردت علي ببييت شعٍر، : ما أحدثت بعدي، قال: من املرأة، فقال له عبد امللك

  : قالت: وما مها؟ قال: قال

  سيخيطك الذي حاولت مني

وعن ابن .  أذكرت بنفسك، وأمر له بألفي درهٍم- حلاك اهللا -:  لهالبيتان، فضحك عبد امللك وقال
كان احلكم بن عبدٍل منقطعاً إىل بشر بن مروان وكان يأنس به ويقربه، وأخرجه معه إىل : الكليب قال

البصرة ملا وليها، فرأى منه احلكم جفاًء لشغٍل عرض عرض له فانقطع عنه شهراً مث أتاه، فلما دخل عليه 
  : يابن عبدٍل ما لك انقطعت عنا وقد كنت لنا زواراً، فقال ابن عبدٍل: بشرقال له 

 القلب من نوالك ياسا أضمر  أثني عليك خيراً فلما كنت
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 أقل غير أن هجرتك باسا لم  كنت ذا منصٍب قنيت حيائي

 ستلقى إذا أردت أناسا ن  لم أطق ما أردت بي يابن مروا

 ء مدخمساً دخماساثنا ن  الخسيس منك ويثنو يقبلون

ال نسومك اخلسي وال نريد منك ثناًء مدمخساً ووصله وكساه، وملا مات بشر جزع ابن عبدٍل : فقال له
  : فقال يرثيه

 لتصرف الدهر متعجباً  جم البالبل الصدر أصبحت

ليكون لي ذخراً من الذخر  ما زلت أطلب في البالد فتى 

 األمركل نائبٍة من  في  يسعدني وأسعده ويظل

 جاء القضاء بحينه جري  إذا ظفرت يداي به حتى

 وهٍم طارٍق يسري منه  لفي هٍم يباكرني إني

 غير عزيمة الصبر للهم  وما رأيت دوا فألصبرن

 أحاط بفضله خبري حتى  ما استعظمت فرقته واهللا

قنع بيٍت للعرب، فأنشدته أنشدين أ: دخلت على أمري املؤمنني املأمون مبرو فقال: وعن النضر بن مشيٍل قال
  : قول احلكم بن عبدٍل

 أديباً علم األدبا له  إني امرؤ لم أزل وذاك من ال

 وإن كنت نازعاً طربا دار  أقيم بالدار ما اطمأنت بي الد

 نفسي شيئاً إذا ذهبا أتبع  ال أحتوي خلة الصديق وال

 بنفسي وأجمل الطلبا رزق  أطلب ما يطلب الكريم من الر

 أخالف غيرها حلبا أجهد  لب الثرة الصفي والوأح

 رغبته في صنيعٍة رغبا  رأيت الفتى الكريم إذا إني

 شيئاً إال إذا ذهبا يعطيك  ال يحسن العطاء وال والعبد

 مشياً إال إذا ضربا يحسن  مثل الحمار الموقع السوء ال

 الدين لما اعتبرت والحسبا ال  أجد عزة الخالئق إل ولم

 شد بعنٍس رحالً وال قتبا  زق الخافض المقيم وماير قد
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 ومن ال يزال مغتربا رحل  ويحرم الرزق ذو المطية والر

وكان احلكم بن عبدٍل أعرج، فدخل على عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب وهو أعرج 
  : أيضاً وكان صاحب شرطته أعرج كذلك فقال

 فهذي دولة العرجان الًعم  ألق العصا ودع التعارج والتمس

 يا قومنا رجالن لكليهما  وأمير شرطتنا معاً ألميرنا

 فجئ بالرابع الشيطان وأنا  يكون أميرنا ووزيرنا فإذا

    : وقال يف بشر بن مروان

 سود أو صقالبة حمر طماطم  شاء بشر كان من دون بابه ولو

 األجرلبشٍر بعدها الحمد و يكون  ولكن بشراً سهل الباب للتي

  حذار الغواشي باب داٍر وال ستر  مراد العين ما رد طرفه بعيد

  الحكم بن معمر بن قنبر

ابن جحاش بن سلمة بن ثعلبة بن مالك بن طريف بن حمارب اخلضري شاعر إسالمي، وكان مع تقدمه 
املعروف بابن يف الشعر سجاعاً كثري السجع، وكان هجاًء خبيث اللسان، وكان بينه وبني الرماح بن أبرد 

ميادة مهاجاة ومواقف كان الغلب يف أكثرها على الرماح فتهاجيا زماناً طويالً، مث كف ابن ميادة 
وكان أول ما بدأ اهلجاء بينهما أن ابن ميادة مر باحلكم وهو ينشد يف . وسألأله الصلح، فصاحله احلكم

  : مصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مجاعٍة من الناس قوله

  بين الكناس وبين برق محجر؟  الديار كأنها لم تعمر لمن

  : حىت انتهى إىل قوله

  نضح الصراد به فهضب المنحر  صاحبي ألم تشما بارقاً يا

 المقيد في الدهاس الموقر نهض  بت أرقبه وبات مصعداً قد

أنا احلكم ابن : ت؟ قالمن أن: ارفع إىل رأسك أيها املنشد، فرفع احلكم رأسه فقال له: فقال له ابن ميادة
وماذا عبت يف : فواهللا ما أنت يف بيت حسٍب وال يف أرومة الشعر، فقال له احلكم:: معمٍر اخلضري، قال

وحيك : قال. أنا ابن ميادة: ومن أنت؟ قال: قال له احلكم. عبت أنك أدهست وأوقرت: شعري؟ قال
سي وإيقاري، فإين مل آت خيرب ال ممتاراً فلم رغبت عن أبيك وانتسب إىل أمك راعية الضأن، وأما إدها

وال متحامالً وما عدوت أن حكيت حالك وحال قومك، فلو سكت عن هذا كان خرياً لك وأبقى 
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  .عليك، فلم يفترقا إال عن هجاء

  : وقال احلكم يهجو أم جحدٍر بنت حساٍن املرية وكانت فضلت ابن ميادة عليه

  إال الكالليب والجمرالقيت وال  أال عوقبت في قبرها أم جحدٍر

 الزاد إال حشو رياطته صفرا من  حادثت عبداً لئيماً وخلته كما

 أو ذاقت مغابنك الشقرا؟ أكنك  ليت شعري هل رأت أم جحدٍر فيا

 أم رماٍح إذا ما استقت دفرا قفا  وهل أبصرت أرساغ أبرد أو رأت

 والغمرافسل عن ذاك نيان  عبيداً  وبالغمر قد صرت لقاحاً وحادثت

  : ومما قاله احلكم يف ابن ميادة

 لها سقياً لعصرك من عصر وقوال  عوجا حييا الدار بالجفر خليلي

 حرجف تذري بأذيالها الكدر بها  وماذا تحيي من رسوٍم تالعبت

 وعيداننا تغشى على الورق الخضر  يبست عيدان قوٍم وجدتنا إذا

 ساوي رأسه غرة البدربقرٍم ي  الناس جاؤوا بالقروم أتيتهم إذا

 عليكم وأيام المكارم والفخر  الغور واألنجاد والخيل والقنا لنا

 اللؤم خالت يزدن على العشر من  قد أخزاك في كل موطٍن فيامر

  وبئس المحامي العبد عن حوزة الثغر  أن العبد حامي ذماركم فمنهن

  على طهرولم تأتوا حصاناً جواٍد  ومنهن أن لم تمسحوا وجه سابٍق

 على دفانه وهو في القبر فيقسو  أن الميت يدفن منكم ومنهن

 فيرمى بالخيانة والغدر بريئاً  أن الجار يسكن وسطكم ومنهن

 المحامي أنت يا ضرط الجفر وبئس  أن عذتم بأرقط كودٍن ومنهن

 إلى الجارت محدودب الظهر يدب  أن الشيخ يوجد منكم ومنهن

 هي أمست دونها ساحل البحر وإن   احتراشهاضباب الضغن يخشى يبيت

  أبو الحكم بن غلندو اإلشبيلي

ولد بإشبيلية وا نشأ، وكان أديباً شاعراً جيد الشعر متفنناً بصناعة الطب، خدم ا املنصور أمري املؤمنني 
وكان أبو عبد املؤمن بن سعيٍد فحظي عنده وقدم، وكان أبوه أيضاً يف خدمة أيب يعقوب والد املنصور، 
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ومن . احلكم حسن احلظ يكتب اخلطني األندلسي واملشرقي، وتويف مبراكش سنة سبٍع ومثانني ومخسمائٍة
  : شعره

 تخطر في غاللة سندس وأتتك  فأزرت بالغصون الميس ماست

  شمس تجلت في دياجي الحندس  وتبرجت جنح الظالم كأنها

    

 جواري الكنسبدا بين ال بدراً  بين لداتها فتخالها تختال

 والصبح لم يتنفس أنفاسها  أرجت برياها الصبا فتضوعت

    وسرت إلينا في مالءة سندٍس بترفٍل وتدلٍل وتبهنس

 داٍج من ظالم الحندس والجو  وتزلفت والليل مسبل جنحه

  : وله

 بقلبي حاضر وقريب فأنت  لئن غبت عن عيني وشط بك النوى

 في قلبي فأين تغيب؟ ثواكوم  في وهمي وذكرك في فمي خيالك

  حكيم بن عياٍش المعروف باألعور الكلبي

شاعر جميد كان منقطعاً إىل بين أمية بدمشق وسكن املزة ا مث انتقل إىل الكوفة، وكان بينه وبني الكميت 
ها اختر لك مرتالً فاختار املزة واقتطع في: وقدم أسامة خال األعور على معاوية فقال له. بن زيٍد مفاخرة

  : هة وعترته، فقال األعور

 فبلدة قومي تزدهي وتطيب  إذا ذكرت أرض لقوٍم بنعمٍة

 ينتجعها للرشاد يصيب فمن  بها الدين واإلفضال والخير والندى

 يوماً بعدها ويخيب سيندم  ينتجع أرضاً سواها فإنه ومن

 لخير العالمين حبيب وكان  بها خالي أسامة منزالً تأتي

 ألفة معروفة ونصيب له   وابن رديفهرسول اهللا حبيب

 منزل رحب الجناب خصيب بها  فأسكنها كلباً فأضحت بليدة

 على بحٍر أغر يطيب ونصف  على بٍر فسيٍح رحابه فنصف

  : وكان األعور يتعصب لليمن على مضر فقال

 وأن ربي نجاني من النار  ما سرني أن أمي من بني أسٍد
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 لي كل يوٍم ألف دينار أنو  زوجوني من بناتهم وأنهم

يابن رسول اهللا هذا حكيم الكليب ينشد الناس هجاءكم : وجاء رجل إىل عبد اهللا بن جعفٍر فقال له
  : نعم وأنشده: هل حفظت منه شيئاً؟ قال: بالكوفة فقال

  ولم نر مهدياً على الجذع يصلب  لكم زيداً على جذع نخلٍة صلبنا

 عثمان خير من علٍي وأطيبو  بعثماٍن علياً سفاهةً وقستم

اللهم إن كان كاذباً فسلط عليه كلباً، فخرج : فرفع عبد اهللا يديه إىل السماء ومها ينتفضان رعدةً فقال
حكيم من الكوفة فأدجل فافترسه األسد فأكله، وأتى البشري عبد اهللا وهو يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا 

  .مد هللا الذي صدقنا وعدهاحل: عليه وسلم، فخر هللا تعاىل ساجداً وقال

  حماد بن عمر بن يونس بن كليٍب

الكويف املعروف حبماد عجرٍد موىل بين سوءة بن عامر بن صعصعة، شاعر جميد من طبقة بشاٍر، وكان 
كان بالكوفة ثالثة نفٍر يقال هلم : بينهما مهاجاة، وهو أحد احلمادين الثالثة، قال إبراهيم العامري

، ومحاد الراوية، ومحاد بن الزبرقان، يتنادمون ويتعاشرون معاشرةً مجيلةً محاد عجرٍد: احلمادون
ويتناشدون األشعار، وكانوا كأم نفس واحدة، وكان يرمون بالزندقة مجيعاً، ومحاد عجرٍد من خمضرمي 

ومطيع بن الدولتني، نادم الوليد بن يزيد ومل يشتهر إال يف الدولة العباسية، قدم بغداد يف أيام املهدي هو 
إياٍس وحيىي بن زياٍد فاشتهروا ا، وكان محاد ماجناً ظريفاً متهماً يف دينه، وكان أحد األئمة ينتقصه فلما 

  : بلغه ذلك كتب إليه

  إن كان نسكك ال يتم بغير شتمي وانتقاصي

  فاقعد وقم بي حيث شئت لدى األداني واألقاصي

  فلطالما زكيتني وأنا المقيم على المعاصي

  أيام تأخذها وتعطى في أباريق الرصاص

وسبب تسميته بعجرٍد أن إعرابياً مر به وهو غالم يلعب مع الصبيان يف يوٍم شديد الربد وهو عريان فقال 
وكتب ألبو النضري اجلمحي الشاعر . املتعري: تعجردت يا غالم فسمي عجرداً، واملتعجرد: له األعرايب

  : راب ومن يعاشر عليه، فكتب إليه محادإىل محاٍد يسأله عن حاله يف الش

  تجعل سوى اإلنصاف في بالكا  النضير اسمع كالمي وال أبا

 لم يلق إال عابداً ناسكا؟  ما حالي وما حال من سألت



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  744  

 علي عادياً فاتكا يكن  نسكاً ومتى يفترص يظهر

  : ومرض محاد فعاده أصدقاؤه مجيعاً إال مطيع بن إياٍس، فكتب إليه محاد

 اهللا في صلة المريض ثواب  فاك عيادتي من كان يرجوك

  يحول جريضه دون القريض  تحدث لك األيام سقماً فإن

    

  بمنزلة الطنين من البعوض  طول التأوه منك عندي يكن

  : ومن شعر محاد عجرٍد

 لم تكوني تعلمينا إن  أجحبك فاعلمي إني

  كجميع حب العالمينا  أقل قليله حباً

  : وقال

  ألقصرت عن لومي وأطنبت في عذري  لو أصبحت في قبضة الهوى فأقسمت

 ال تدري بأنك ال تدري وأنك  بالئي منك أنك ناصح ولكن

  : وقال يف أيب العباس الطوسي

 أكرم الناس أعزاقاً وعيدانا يا  أرجوك بعد أبي العباس إذ بانا

  غصاناوأنضر الناس عند المحل أ  أكرم من يمشي على قدٍم فأنت

 عودك فينا المسك والبانا لمج  مج عود على قوٍم عصارته لو

وكان بني محاٍد وبشار بن برٍد ومطيع بن إياٍس أهاٍج كثرية أعرضنا عن ذكرها ملا فيها من السخف 
  .واون وتويف محاد عجرٍد بالبصرة سنة إحدى وستني ومائٍة يف أصح الروايات

  حماد بن سلمة بن ديناٍر

أبو سلمة البصري، شيخ أهل البصرة يف احلديث والعربية والفقه، أخذ عنه يونس بن حبيٍب اإلمام 
وكان سيبويه . محاد أسن مين، ومنه تعلمت العربية: النحوي، وسئل أميا أسن أننت أم محاد؟ فقال

 من لو ما من أحٍد من أصحايب إال": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يستملي على محاٍد فقال محاد
حلنت يا : فقال له محاد. ليس أبو الدرداء: فقال سيبويه. "شئت ألخذت عنه علماً ليس أبا الدرداء

ال جرم ألطلنب علماً ال تلحنين فيه أبداً، فطلب النحو ولزم اخلليل بن : فقال. سيبويه، ليس أبا الدرداء
. د الوارث إال محاد بن سلمةما رأيت فقيهاً قط أفصح من عب: أمحد، وكان أبو عمرو اجلرمي يقول
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وكان مير باحلسن البصري يف اجلامع فيدعه . من حلن يف حديثي فقد كذب علي: وكان محاد يقول
: وكان مع تقدمه يف العربية إماماً يف احلديث ثقةً، ثبتاً حىت قالوا. ويذهب إىل أصحاب العربية يتعلم منهم

  .مإذا رأيت الرجل يقع يف محاٍد فامه على اإلسال

وروى عنه مالك وسفيان . روى محاد عن ثابٍت وأيب عمران اجلوين وعبد اهللا بن كثري وابن مليٍك وخلٍق
كتبت عند محاد بن سلمة بضعة عشر ألف : وقال عمرو بن سلمة. وشعبة وابن مهدي وعفان وأمم

:  حيىي بن معٍنيوقال. كان عند حيىي بن الضرير عن محاد عشرة آالف حديٍث: وقال ابن املديين. حديٍث

. محاد أعلم الناس حبديث خاله محيٍد الطويل وأثبتهم فيه: وقال أمحد بن حنبل. هو أعلم الناس بثابٍت

ابن : من محاد ويلك؟ قال: أحدثك عن محاٍد؟ قال: وقال رجل لعفان. هو ثقة الناس: وقال أمحد وحيىي
اد إمام جليل، وهو مفيت أهل البصرة مع مح: وقال ابن عدٍي. هال هال قلت أمري املؤمنني: سلمة، قال

  .سعيد بن أيب عروبة

عامل باهللا وبالعلم، وعامل باهللا ليس بعاٍمل : العلماء ثالثة: قال يل سفيان بن عيينة: وقال إسحاق بن الطباع
ج األول كحماد بن سلمة، والثاين مثل أيب احلجا: قال ابن الطباع. بالعلم، وعامل بالعلم ليس بعاٍمل باهللا

  .والثلث كأيب يوسف

واحتج مسلم حبماد بن سلمة يف أحاديث عدٍة يف . من مسعتموه يتكلم يف محاٍد فاموه: وقال ابن املديين
األصول من حديثه عن ثابٍت، وأخرج له األربعة إال البخاري، فنكت ابن حيان على البخاري، ومل 

مل ينصف من جانب :  وترك محاداً فقاليسمه، حيث احتج بابن ديناٍر وابن عياٍش وابن أخي الزهري
ما : وقاحلماد بن زيٍد. حديث محاٍد، واحتج بأيب بكر بن عياش وعبد الرمحن بن ديناٍر وابن أخي الزهري

كان محاد بن سلمة : وقال وهيب. كنا نرى أحداً يتعلم بنيٍة غري محاٍد، وما نرى اليوم من يعلم بنيٍة غريه
يف العربية فصيحاً مفوهاً، مقرئاً فقيهاً، شديداً على املبتدعة، وله تآليف، ومل سيدنا وأعلمنا، وكان إماماً 

مات محاد يف ذي احلجة سنة سبٍع . يكن له كتاب غري كتاب قيس بن سعٍد، يعين كان حيفظ علمه
  : وستني ومائٍة، وقيل سنة تسع وستني يف خالفة املهدي، ورثاه اليزيدي بأبياٍت أوهلا

 أبي عمرو وحماد بعد  ال فابكهيا طالب النحو أ

  .يعين محاد بن سلمة وأبا عمرو بن العالء

  حماد بن ميسرة بن المبارك

    

. ابن عبيٍد الديلمي، موىل بين بكر بن وائٍل، وقيل موىل مكنف بن زيد اخليل، الكويف املعروف بالرواية
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أنساا ولغاا، وكانت ملوك بين أمية كان من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها و: قال املدائين
تقدمه وتؤثره وتستزيره، فيفد عليهم ويسألونه عن أيام العرب وعلومها، وجيزلون صلته وعن اهليثم بن 

مب استحققت هذا اللقب فقيل لك الراوية؟ : قال الوليد بن يزيد حلماٍد الراوية: عدٍي صاحبه وروايته قال
فه يا أمري املؤمنني أو مسعت به، مث أروي ألكثر منهم ممن أعرف أنك مل بأين أروي لكل شاعٍر تعر: فقال

إن هذا : فقال. تعرفه ومل تسمع به، مث ال أنشد شعراً لقدٍمي وال حمدث إال ميزت القدمي منه من احملدث
كثرياً، ولكين أنشدك على كل حرٍف من : لعلم وأبيك كبري، فكم مقدار ما حتفظ من الشعر؟ قال

سأمتحنك : قال. عجم مائة قصيدٍة كبريٍة، سوى املقطعات من شعر اجلاهلية دون شعر اإلسالمحروف امل
يف هذا وأمره ياإلنشاد، فأنشد حىت ضجر الوليد، مث وكل به من استحلفه أن يصدقه عنه ويستويف عليه، 

  .فأنشده ألفني وتسعمائة قصيدة للجاهلني وأخرب الوليد بذلك، فأمر له مبائة ألف درهٍم

كنت منقطعاً إىل يزيد بن عبد امللك، وكان أخوه هشام جيفوين لذلك : وروى عن محاٍد الراوية أنه قال
دون سائر أهله من بين أمية، فلما مات يزيد وأفضت اخلالفة إليه إىل هشاٍم خفته، فمكثت يف بييت سنة ال 

فخرجت وصليت اجلمعة يف أخرج إال ملن أثق به من إخواين سراً، فلما مل أمسع أحد يذكرين أمنت 
يا محاد أجب األمري يوسف بن : الرصافة، مث جلست عند باب الفيل، فإذا شرطيان قد وقفا علي فقاال

هل لكما أن تدعاين حىت آيت أهلي : هذا الذي كنت أحذره، مث قلت هلما: عمر، فقلت يف نفسي
ما إىل ذلك سبيل، : ؟ فقاالفأودعهم وداع من ال ينصرف إليهم أبداً مث أصري معكما إىل األمري

: فاستسلمت إليهما وصرت إىل يوسف بن عمر وهو يف اإليوان األمحر فسلمت عليه، فرمى إيل كتاباً فيه

فإذا قرأت كتايب : من عبد اهللا هشاٍم أمري املؤمنني إىل يوسف بن عمر، أما بعد" بسم اهللا الرمحن الرحيم"
 غري مروٍع وال متعتٍع وادفع إليه مخسمائة ديناٍر ومجالً مهرياً هذا فابعث إىل محاٍد الراوية من يأتيك به

يسري عليه اثنيت عشرة ليلةً إىل دمشق، فأخذت الدنانري ونظرت فإذا مجل مرحول، فركبته وسرت اثنيت 
وهو . عشرة ليلةً حىت وافيت باب هشاٍم، فاستأذنت فأذن يل فدخلت عليه يف داٍر قوراء مفروشٍة بالرخام

 مفروٍش بالرخام بني كل رخامتني قضيب ذهٍب، وهشام جالس على طنفسٍة محراء، وعليه ثياب يف جملٍس
خٍز محر وقد تضمخ باملسك والعنرب، وبني يديه مسك مفتوت يف أواين ذهٍب يقلبه بيده فيفوح، فسلمت 

 مثلهما قط ويف عليه باخلالفة فرد علي السالم واستدناين فدنوت منه حىت قبلت رجله، فإذا جاريتان مل أر
كيف أنت يا محاد وكيف حالك؟ : أذين كل واحدٍة منهما حلقتان فيهما لؤلؤتان تتقدان، فقال يل

بعثت إليك بسبب بيٍت خطر : ال، قال: أتدري فيم بعثت إليك؟ قلت: قال. خبٍري يا أمري املؤمنني: فقلت
  : وما هو؟ قال: قلت. ببايل ال أعرف قائله
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  قينة في يمينها إبريق  بالصبوح يوماً ودعوا

  : فأنشدنيها فأنشدته: هذا يقوله عدي بن زيٍد املبادي يف قصيدٍة له، قال: فقلت

 يقولون لي أال تستفيق؟ ح  بكر العاذلون في وضح الب

 ه و القلب عندكم موهوق  ويلومون فيك يا ابنة عبد الل

 يلومني أم صديق؟ أعدو  لست أدري إذ أكثروا العذل فيها

 صلت الجبين أنيق وأثيث  حسنها وفرع عميم هازان

 قصار ترى وال هن روق ال  وثنايا مفلجات عذاب

 في يمينها إبريق قينة  بالصبوح يوماً فجاءت ودعوا

 صفى سالفها الراووق ديك  قدمته على عقاٍر كعين الد

 لذ طعمها من يذوق مزجت  قبل مزجها فإذا ما مرة

 صغار يثيرها التصفيق در  فوقها فقاقيع كالد وطفا

 صرى آجن و ال مطروق ال  ثم كان المزاج ماء سحاٍب

    

أعد : يا جارية اسقيه، فسقتين شربةً ذهبت بثلث عقلي وقال. أحسنت يا محاد: فطرب هشام مث قال: قال
ث اسقيه، فسقتين شربةً ذهبت بثل: فأعدت فاستخفه الطرب حىت نزل عن فرشه، مث قال للجارية األخرى

كائنةً ما كانت؟ : سل حاجتك، قلت: إن سقتين الثالثة افتضحت، فقال يل هشام: عقلي الثاين، فقلت
اسقيه، : مها مجيعاً لك مبا عليهما وما هلما، مث قال لألوىل: إحدى اجلاريتني، فقال: نعم، قلت: قال

 اخلدم مع كل واحد فسقتين شربةً مل أعقل بعدها حىت أصبحت، فإذا باجلاريتني عند رأسي وعدٍة من
خذ هذه فأصلح ا شأنك، : أمري املؤمنني يقرأ عليك السالم ويقول لك: منهم بدرة، فقال يل أحدهم

ما رأيت رجالً أعلم بكالم العرب من : قال اهليثم بن عدٍي. فأخذا واجلاريتني وانصرفت إىل أهلي
 مل يزد وينقص يف األشعار واألخبار، فإنه كان محاد أعلم الناس إذا نصح يعين إذا: محاٍد، وقال األصمعي

قد سلط على الشعر من محاٍد : كان متهماً بأنه يقول الشعر وينحله شعراء العرب، وقال املفضل الضيب
ليته كان : وكيف ذلك؟ أخيطئ يف روايٍة أم يلحن؟ قال: الراوية ما أفسده فال يصلح أبداً، فقيل له
 إىل الصواب، ولكنه رجل عامل بلغات العرب وأشعارها ومذاهب كذلك، فإن أهل العلم يردون من أخطأ

الشعراء ومعانيهم، فال يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجٍل، ويدخله يف شعره وحيمل ذلك عنه يف 
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وذكر أبو جعفٍر . اآلفاق فتختلط أشعار القدماء وال يتميز الصحيح منها إال عند عاٍمل ناقٍد وأين ذلك؟
لنحاس أن محاداً هو الذي مجع السبع الطوال ومل يثبت ما ذكره الناس من أا كانت معلقةً أمحد مب حممٍد ا

  .على الكعبة

وحلماٍد أخبار طوال اقتصرنا على ما ذكرناه منها، وكانت والدته يف سنة مخٍس وتسعني، وتويف سنة 
  : رثاه ابن كناسة الشاعر بقوله. مخٍس ومخسني ومائٍة

 مما أصابك الحذر نجاك   حذرلو كان ينجي من الردى

 يك فس صفو وده كدر لم  اهللا من أخي ثقٍة يرحمك

 فيه ويدرس األثر نى  يفسد االلزمان ويف فهكذا

  حماس بن ثامٍل مولى عثمان بن عفان

شاعر إسالمي من خمضرمي الدولتني أدرك أيام السفاح، وكان يوماً يف جملسه فذكر إمساعيل بن عبد اهللا 
يا أمري املؤمنني، أيسب هذا بين عمك وعماهلم :  أمية فذمهم وسبهم، فقال محاس للسفاحالقسري بين

صدقت، : وهو رجل اجتمع واخلريت يف نسٍب؟ إن بين أمية حلمك ودمك فكلهم وال تأكلهم، فقال له
  : ومن شعر محاٍس. وأمسك إمساعيل فلم حير جواباً

  رو بن سيارمن األمير ومن عم  اهللا نجى قلوصي بعد ما علقت

 ثم لم تلحقن بالنار حلفتها  من يميٍن غير صادقٍة بحلفٍة

 إلى غافٍر للذنب غفار وتب  يميناً ما خفت مضلعةً إحلف

  حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب

اخلطايب، من ولد زيٍد بن اخلطاب أبو سليمان البسيت، نسبة إىل مدينة بست يف بالد كابل، كان حمدثاً 
ديباً شاعراً لغوياً، أخذ اللغة واألدب عن أيب عمر الراهد، وأيب علٍي إمساعيل الصفار، وأيب جعفٍر فقيهاً أ

الزاز وغريهم من علماء العراق، وتفقه بالقفال الشاشي، وروى عنه احلافظ أبو عبد اهللا بن البيع املعروف 
احب السياق لتاريخ نيسابور، وأبو باحلاكم النيسابوري، واحلافظ املؤرخ عبد الغفار بن حممٍد الفارسي ص

  .القاسم عبد الوهاب اخلطايب وخلق

كان حجةً صدوقاً رحل إىل العراق واحلجاز، وجال يف خراسان وخرج : قال احلافظ أبو املظفر السمعاين
كان يشبه يف عصرنا بأيب عبيٍد القاسم يف عصره علماً وأدباً وزهداً : وقال الثعاليب. إىل ما وراء النهر

وأليب سليمان كتب من . وكان أبو عبيٍد مفحماً. رعاً وتدريساً وتأليفاً، إال أنه كان يقول شعراً حسناًوو
كتاب غريب احلديث، و وهو غاية احلسن والبالغة، وله أعالم السنن يف شرح : تآليفه أشهرها وأسريها



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  749  

دثني، وكتاب العزلة، صحيح البخاري، ومعامل السنن يف شرح سنن أيب داود، وكتاب إصالح غلط احمل
ولد يف رجٍب سنة تسع عشرة وثالمثائٍة، وتويف ببلده . وكتاب شأن الدعاء، وكتاب الشجاج وغري ذلك

  : ومن شعره. بست سنة مثاٍن ومثانني وثالمثائٍة، وقيل سنة سٍت ومثانني، واألول أصح

  خواطر كطراز البرق في الظلم  خلوت صفا ذهني وعارضني إذا

 عرتني منه لكنة العجم أذني  ياح الناعقين علىتوالى ص وإن

    : وقال

 عليها غير ريٍح مستعاره  لعمرك ما الحياة وإن حرصنا

 تارةً تجري وتاره ولكن  للريح دائمةً هبوب وما

  : وقال

 واهللا من عدم الشكل ولكنها  غمة اإلنسان من شقة النوى وما

  رتي وبها أهليوإن كان فيها أس  غريب بين بست وأهلها وإني

  : وقال

 فلم يستقص قط كريم وأبق  وال تستوف حقك كله تسامح

 كال طرفي قصد األمور ذميم  وال تغل في شيٍء من األمر واقتصد

  : وقال

  والمرء صب إلى هواه  أولع الناس بالتالقي قد

 ال يراني وال أراه من  منهم صديقي وإنما

  : وقال

 شرهم ما دونه وزر والناس  شر السباع الضواري دونه وزر

 وما ترى بشراً لم يؤذه بشر  معشٍر سلموا لم يؤذهم سبع كم

  : وقال

 أنت في دار المداراة فإنما  دمت حياً فدار الناس كلهم ما

 عما قليٍل نديماً للندامات  من يدر داري ومن لم يدر سوف يرى

  حمدان بن عبد الرحيم األثاربي
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اً دائباً يف طلب العلم، حيضر جمالس العلماء وأهل األدب ويصحب من لقيه منهم كان طبيباً أديباً شاعر
  : ومن شعره. مات بعد سنة أربٍع ومخسني ومخسمائٍة. ويالزمه

 أطبتني أنهار بطنان وال  جلق رقن لي معالمها ال

  راقت لغيري من آل حمدان  ازدهتني بمنبٍج فرص وال

 ني وفيه أبكانيزما طيب  لكن زماني بالجزر ذكرني

 جناٍن ذوات أفنان بين  يا حبذا الجزر كم نعمت به

واجتاز حبمدان يف بعض السنني األمري مهند الدولة ابن اخلشيين فأنزله يف األثارب وأقام عنده أشهراً، فلما 
  : واىف هالل رمضان قال األمري

 وإعراضي حذار وشاته عنه  من قمٍر رآني معرضاً هللا

 قبلٍة أجني جنى وجناته في  لت أعمل حيلةًالهالل فق طلع

 الهالل رقي إلى درجاته لترى  فمضى وقال تصدين قمر الهوى

 منه وتأثيري كتأثيراته  وحق هواك أبعد مرتقى فأنا

 فاجهد بوصفي ممعناً وصفاته  كامل أبداً وذلك ناقص أنا

  حمدة ويقال حمدونة

وادي آِش، كان أبوها زياد مؤدباً وكانت أديبةً نبيلةً شاعرةً بنت زياد بن تقٍي من قرية بادي من أعمال 
ذات مجاٍل وماٍل مع العفاف والصون، إال أن حب األدب كان حيملها على خمالظة أهله مع نزاهة موثوٍق 

أنشدتنا محدة : وروى عنها أبو القاسم بن الرباق قال. ا، وكانت تلقب خبنساء املغرب وشاعرة األندلس
  : نفسها وقد خرجت مترتهةً بالرملة من نواحي وادي آٍش، فرأت ذات وجٍه وسيٍم أعجبها فقالتالعوفية ل

 له في الحسن آثار بوادي  الدمع أسراري بوادي أباح

  ومن روٍض يرف بكل وادي  نهٍر يطوف بكل روٍض فمن

 لبى وقد ملكت فؤادي سبت  ومن بين الظباء مهاة إنٍس

 األمر يمنعني رقادي كوذا  لحظ ترقده ألمر لها

 رأيت البدر في أفق السواد  سدلت ذوائبها عليها إذا

 حزن تسربل بالسواد فمن  كأن الصبح مات له شقيق

  : وقد نسب إليها أهل املغرب األبيات الشهرية املنسوبة للمنازي الشاعر وهي
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 مضاعف الغيث العميم سقاه  لفحة الرمضاء واٍد وقانا

  حنو المرضعات على الفطيم  لينادوحه فحنا ع حللنا

 من المدامة للنديم ألذ  على ظمٍإ زالالً وأرشفنا

 فيحجبها ويأذن للنسيم  الشمس أنى واجهتنا يصد

 جانب العقد النظيم فتلمس  يروع حصاه حاليةً العذارى

    

يف سنة سبٍع وثالثني أمجع أدباء املشرق على نسبة هذه األبيات للمنازي وهو أمحد بن يوسف املنازي املتو
وأربعمائٍة، وأنه عرضها على أيب العالء املعري فجعل املنازي كلما أنشده املصراع األول من كل بيٍت 

سبقه أبو العالء إىل املصراع الثاين كما نظمه املنازي، ونسبها أدباء األندلس ومؤرخوها إىل محدة وجزم 
  : ومن شعر محدة أيضاً. لق املنازي واهللا تعاىل أعلمبذلك طائفة منهم، وفيهم من رواها هلا قبل أن خي

 لهم عندي وعندك من ثار وما  أبى الواشون إال فراقنا ولما

 وقل حماتي عند ذاك وأنصاري  على أسماعنا كل غارٍة وشنوا

  ومن نفسي بالسيف والسيل والنار  من مقلتيك وأدمعي غزوتهم

  حمزة بن أسد بن علي بن محمٍد

ملعروف بابن القالنسي التميمي األديب الشاعر املؤرخ، كان من أعيان دمشق ومن أفاضلها أبو يعلى ا
وله تاريخ للحوادث ابتدأ به . املربزين ويل رياسة ديواا مرتني، وا تويف سنة مخٍس ومخسني ومخسمائٍة

 عليها مساعه، من سنة إحدى وأربعني وأربعمائٍة إىل حني وفاته، وكانت له عناية باحلديث، وله كتب
  : ومن شعره

 األيام سوف تهون فشدائد  تقنط عند كل شديدٍة إياك

 فما هو كائن سيكون أبداً  وانظر أوائل كل أمٍر حادٍث

  : وقال أيضاً

 بين أشواٍق وأشجان معذباً  من تملك قلبي طرفه فغدا يا

  من سطوة النين في صٍد وهجران  بوصٍل لعلي أستجير به أمنن

 يزيد فؤادي غير أحزاني وال  يت بممنوٍع يعذبنيمن مالي

 شبت حبي له يوماً بسلوان إن  برد اهللا قلبي من تحرقه ال
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 ليلٍة زاد في حزني وأشجاني في  ترنم قمري على فنٍن إذا

 يخفى بكم سري وإعالني وليس  أسر غرامي ثم أعلنه وكم

 وانما بأشكال وأل تغيراً  برد اهللا شوقي إن نويت لكم ال

  : وقال

 من إله الخلق بالفرج وأيقني  يا نفس ال تجزعي من شدٍة عظمت

 بعد تأثيرها في المال والمهج من  شدٍة عرضت ثم انجلت ومضت كم

  حمزة بن بيٍض الحنفي الكوفي

أحد بين بكر بن وائٍل، شاعر مقدم جميد من شهراء الدولة األموية، كان منقطعاً إىل املهلب وولده، مث 
  : ع إىل األمري بالل بن أيب بردة، ووفد على سليمان بن عبد امللك وامتدحه قبل اخلالفة فقالانقط

 أمرًأ يحبى ويكرم زائره وكان  سليمان األمير نزوره أتينا

  فال الجود مخليه وال البخل حاضره  كنت بالنجوى به متفرداً إذا

 مره؟عن البخل ناهيه وبالجود آ  سائليه سؤلهم من ضميره كفى

  : ودخل عليه وعنده يزيد بن املهلب فقال

 بين سخطة ساخٍط أو طائع ما  الخالفة والداك كالهما حاز

 جبينك نورملٍك رابع وعلى  ثم أخوك أصبح ثالثاً أبواك

 السبيل بسم موٍت ناقع نظروا  سريت خوف بني المهلب بعدما

 األله وعندهم بالضائع عند  الذي أوالك ربك منهم ليس

  : فأمر له خبمسني ألف درهٍم، وقال يف سليمان أيضاً

 ما عشت آخر األبد عمرك  تدر ما ال فلست قائلها لم

 وفي أختها ولم تكد فيها  تؤامر بتلك ممترياً ولم

 حمالً عليك من أحد قل  وهي على أنها الخفيفة أث

 في فيك من جني الشهد ألذ  تعودت من نعم فنعم لما

 لئال تقول ال فعد لنا  جلهيكن عاجل تع إال

 للسائلين خير غد وافد  وما تعد في غٍد يكن غدك ال
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ودخل على يزيد بن املهلب يوم مجعٍة وهو يتأهب للمضي إىل املسجد وجاريته تعممه فضحك، فقال له 
  : فأنشأ يقول: من رؤيا رأيتها، إن أذن األمري قصصتها، قال قل: مم تضحك؟ قال: يزيد

  على بنفسجاً وقضيت ديني  نام سننت خزاًرأيتك في الم

 في المنام كذا عيني رأتها  يا هديت اليوم رؤيا فصدق

    

يا غلمان فتشوا اخلزائن فجيئوه : قد أمرنا لك ا ومثلها، مث قال: ثالثون ألفاً، قال: كم دينك؟ قال: قال
يا جارية عاوين عمك : ظ اجلارية فقالبكل جبة خٍز بنفسٍج جتدوا فجاؤوا بثالثني جبةً، فنظر إليه يالح

على قبض اجلباب، فإذا وصلت إىل مرتله فأنت له، فأخذها واجلباب وانصرف، وقال يف يزيد بن املهلب 
  : أيضاً

  في أن تجود لدى السؤال تقول جد؟  ومتى يؤامر نفسه مستخلياً

 بعد الكرامة والحباء تقول عد  أن يعود لنا بنفحة نائٍل أة

 من العفاة تقول زد للمستزيد  الزيادة بعد جزل عطائهفي  أو

 أقاربه عليه تقول فد بخلت  أو في الوفود على فقيٍر موبٍق

 والرماح تقول رد بالمشرفية  في ورود شريعٍة محفوفٍة أو

  طعماً من العسل المدوف بماء ورد  ونعم بفيه ألذ حين يقولها

  : هل مكة واملدينة أعطيام سنةً، فقال محزة بن بيٍض يف ذلكوملا خرج زيد بن علٍي على هشاٍم منع أ

 سماء الضر عنا ستقلع زعمت  وصلت سماء الضر بالضر بعد ما

 وكنا كما كنا نرجى ونطمع  فليت هشاماً كان حياً يسوسنا

 بيٍض  أصبهان، وكان رجالً متنسكاً خرج محزة بن- ابن أخت خالٍد القسري -وملا ويل أبو لبيٍد البجلي 
إن مثل محزة ال يصحب مثلك، ألنه صاحب كالٍب وهلٍو، فبعث إليه ثالثة آالف : يف صحبته فقيل له

  : درهٍم وأمره باالنصراف فقال

 يجلي الحندس الحالكا ومن  الوليد المرتجى سيبه يابن

 فما بالي على بالكا؟ باٍل  معروفك مني على سبيل

 و سربالكاوالجود أمسى حش  قميصي شاعر مفلق حشو

  والمسك قد يستصحب الرامكا  يلومك الناس على صحبتي
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 مثلك لن تؤتى بأمثالكا  كنت ال تصحب إال فتى إن

 عن جهلي بإسالمكا فعد  امرؤ حيث يريد الهوى إني

يا نضر : وقال النضربن مشيٍل دخلت على املأمون مبرو فقال. صدقت وقرب مرتلته: قال له أبو لبيٍد
  : ب بيٍت للعرب، قلت هو قول ابن بيٍض يف احلكم بن مروانأنشدين أخل

 علينا يوماً فلم أقم أقم  لي والعيون هاجعة تقول

 وجٍه إال إألى الحكم؟ وأي  الوجوه انتجعت؟ قلت لها أي

 ابن بيٍض بالباب يبتسم هذا  متى يقل حاجباً سرادقه

  واآلن إذ حل فاعطني سلمي  كنت أسلمت قبل مقتبالً قد

وأودع محزة عند ناسٍك ثالثني ألفاً، ومثلها عند نباٍذ، . فكأمنا شق لك عن قليب! هللا درك: فقال املأمون
  : فأما الناسك فبىن ا داراً وزوج بناته فانفقها وجحدها، وأما النباذ فأدى إليه ماله، فقال يف ذلك

 بها دائماً يخدع يظل  ال يغرك ذو سجدٍة أال

 سبح طوراً وتسترجعت  بجبهته حبةً كأن

 ليغتر مستودع؟ ولكن  للتقى لزمت وجهه وما

 قيل يشرب ال يقلع وإن  تنفرن من أهل النبيذ وال

  ت إن كان علمي بها ينفع  علم بما قد خبر فعندك

 إلى أهلها ترجع فليست  ألفاً حواها السجود ثالثون

 في بيته يرتع فأصبح  الدار من غير أمواله بنى

 ن ظلماً فهم سغب جوع   مالهم قد حرممن مهائر

 كنت في رده أطمع وما  أخو الكأس ما عنده وأدى

  : ونزل بقوٍم فأساؤوا لبغلته وطرحوا لبغلته تبناً رديئاً فعافته، فأشرف عليها فشحجت حني رأته فقال

  فكلي إن شئت تبناً أو ذري  إحسبيها ليلةً أدلجتها

 تغدي واصبريف فتغدى  أتى موالك خبز يابس قد

تويف سنة ست . وحلمزة بن بيٍض أخبار حسان مع عبد امللك بن مروان وابنه وآل املهلب يطول ذكرها
  .عشرة ومائٍة، وقيل عشرين ومائٍة، واألول أصح

  حمزة بن حبيب بن عمارة
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، وقيل له الزيات ابن إمساعيل اإلمام أبو عمارة التيمي تيم اهللا والًء وقيل نسباً، الكويف املعروف بالزيات
وهو اإلمام : ألنه كان جيلب الزيت من الكوفة إىل حلوان، وجيلب من حلوان اجلنب واجلوز إىل الكوفة

احلرب شيخ القراء وأحد السبعة األئمة، ولد سنة مثانني وأدرك الصحابة بالسن، فيحتمل أن يكون رأى 
 الصادق وابن أيب ليلى، ومحران بن أخذ القراءة عرضاً عن األعمش واإلمام جعفر بن حممٍد. بعضهم

وأخذ القراءة عنه . وروى عن احلكم وعدي ابن ثابت وحبيب بن أيب ثابٍت وطلحة بن مطرٍف. أعني
وروى عنه . إبراهيم بن أدهم، وسفيان الثوري، وشريك بن عبد اهللا، وعلي بن محزة الكسائي وغريهم

يف الصدق والورع والتقوى، وإليه صارت اإلمامة يف حيىي ابن آدم، وحسني اجلعفي وخلق، وإليه املنتهى 
القراءة بعد عاصٍم واألعمش، وكان إماماً حجةً ثقةً ثبتاً رضياً قيماً بكتاب اهللا، بصرياً بالفرائض، خبرياً 

قال األعمش يوماً وقد رأى . بالعربية، حافظاً للحديث، عابداً زاهداً خاشعاً قانتاً هللا ورعاً عدمي النظري
. ما أحسب أن اهللا يدفع البالء عن أهل الكوفة إال حبمزة:  وقال ابن فضيٍل"وبشر احملسنني": مقبالًمحزة 

: أال تسألوين عن الدر يعين قراءة محزة؟ وكان شيخه إذا رآه مقبالً يقول: وعن شعيب بن حرٍب أنه قال

: وقال له أبو حنيفة. غلب محزة الناس على القرآن والفرائض: وقال سفيان الثوري. هذا حرب القرآن

حسن احلديث : وقد وثقه حيىي بن معٍني وقال. القرآن والفرائض: شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما
وأما ما ذكر عن أمحد بن . ليس به بأس: وقال النسائي. عن ابن إسحاق يعين ابن أيب ليلى، ووثقه آخرون
لرمحن بن مهدٍي وعبد اهللا بن إدريس ومحاد بن زيٍد حنبٍل وأيب بكر بن عياٍش ويزيد بن هارون وعبد ا

من كراهتهم لقراءة محزة ملا فيها من املد املفرط والسكت واعتبار اهلمزة يف الوقف واإلمالة وحنو ذلك من 
التكلف، فإن محزة أيضاً كان يكره ذلك وينهى عنه، وروي أنه كان يقول ملن يفرط يف املد واهلمز ال 

 ما فوق البياض فهو برص، وما فوق اجلعودة فهو قطط، وما فوق القراءة فهو ليس تفعل، أما علمت أن
تويف محزة . فقد انعقد اإلمجاع على تلقي قراءة محزة بالقبول واإلنكار على من تكلم فيها: وبعٍد. بقراءٍة

، وله ست حبلوان مدينته يف آخر سأواد العراق سنة سٍت ومخسني ومائٍة، وقيل سنة مثاٍن ومخسني ومائٍة
  .وسبعون سنة

 ^  

  الجزء الحادي عشر 
  حمزة بن علي أبو يعلى
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قتل يف الوقعة اليت كسر فيها أتسز بن أوق سنة سٍت . ابن العني زريب نسبةً إىل عني زريب، األديب الشاعر
  : ومخسني ومخسمائٍة، ومن شعره هذه القصيدة وهي من حبر السلسلة قال

 فؤاداً وللمدامع أجفان؟ للهم  نتأمن يبقى لك الخليط إذا با هل

 ومن حبهم فؤاده مآلن؟ بالسقم  في سلوة وجسمك حاٍل أتطمع

  وفي الحشى مني هوى تضاعف أشجان  أمالً دونه حشاشة نفٍس تبغي

 إذ بان ركاب من العقيق إلى البان  اعتل ألجفاني القريحة أجفان

 ستمر ضاعف أشجانإذا ما ا والحب  إذا ما استمر فاض نجيعاً فالدمع

 وقدود غدت تميس كأغصان حسناً  وجوه بدت لنا كبدور هللا

 للقلب هموماً تحل فهي وأحزان  عزموا عزمة الفراق أعاروا إذا

 حال لي العيش والوصال بحلوان أيام  سقياً لزماٍن مضى ففرق شمالً

 حرق الوجد فهي تضرم نيران أضحت  يا ساكنة في الحشا ملكت فؤاداً

 ينقع لمع السراب غلة عطشان؟ هل  تمنى الفؤاد منك بوعٍد؟ تامح

 أسرف في هجره وأصبح خوان قد  أرى راجياً وصال حبيب حتام

  : وقال

  فأجرى حديثي فيكم دمعي الجاري  عهد الوفا بعد تذكار تناسيتم

 وجدي وأضرمتم ناري فهيجتم  بعد عرفان صبوني وأنكرتموني

 لخواٍن وعهد لغدار؟ وود   لهاجٍردام في األيام وصٌل وهل

  أال آخذ لي بعد سفك دمي ثاري؟؟  حاكم لي في الغرام يقيلني أال

 على هجرانكم غير صبار ولكن  لصبار على ما ينويني وإني

    : وقال

 أحباي الذي تسمع بلغ  راكباً عرض الفالة أال يا

  ولم يطب لي بعد كم مضجع  لهم ما جف لي مدمع وقل

 يلقاه من يهجع وإنما  لقيت الطيف مذ غبتم وال

  : وقال
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  والود يعطف ما ال يعطف النسب  يرفع ما ال يرفع الحسب ألمال

 والعقل آفته اإلعجاب والغضب  آفته الجهل المضر به والحلم

  حميد بن ثور بن عبد اهللا

ه برتار بن معد أبو املثين أحد وقيل ابن حزن بن عامر بن أيب ربيعه بن يك يب هالل اهلاليل، ويتصل نسب
قال ابن مندة . املخضرمني من الشعراء، أدرك اجلاهلية واإلسالم، وقيل إنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم

  : ملا أسلم محيد أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأنشده

 خطأ منها وإن تعمدا إن  أصبح قلبي من سليمى مقصداً

 العليفي عليه موكدا ىتر  الهم كنازاً جلعدا فحمل

 إذا السراب بالفالة اطردا  نسعيه خدباً ملبداً وبين

 تورد السيد أراد المرصدا  ونجد الماء الذي توردا

   أراد ربنا محمدا حتى

عمر بن : حدث حممد بن فضالة النحوي قال. وقيل إن محيداً قال الشعر يف أيام عمر رضي اهللا عنه
  : شبب أحد بامرأٍة، فقال محيد بن ثوٍراخلطاب إىل الشعراء أال ي

 كل أفنان العضاة تروق على  اهللا إال أن سرحة مالٍك أبي

 السرح إال عشة وسحوق من  ذهبت عرضاً وما فوق طولها فقد

 الفيء من بعد العشي تذوق وال  فال الظل من برد الضحى تستطيعه

 ؟السرح مسدود علي طريق من  أنا إن عللت نفس بسرحٍة فهل

  : وقال. كىن عن املرأة اليت أرادها بالسرحة، والعرب تكىن عن النساء ا

  فقلت لها حتى على البخل أجمدا  أمرت بالبخل أم محمٍد لقد

 امرٍئ جاٍر على ما تعودا وكل  امرؤ عودت نفسي عادةً فإني

 إلى بنو عيالن مثنى وموحدا  بدا في الرأس شيب وأقبلت أحين

 عني طالقاً وارحلي غدا وراءك  تاللي ونبوتيرجوت سقاطي واع

  : وقال

 ما صبونا صبوةً سنتوب إذا  يبعد اهللا الشباب وقولنا فال

 وإذ ريحي لهن جنوب إلى  ليالي سمع الغانيات وطرفها
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  : وقال

 السالمة والنعم إال  لم يوكل بالفتى لو

  أن يسلماه إلى الهرم  ألوشكا وتناوباه

  : وقال

 دعت ساق حٍر مغرٍم فترنما  ذا الشوق إال حمامةوما هاج ه

 بين يترك الحبل أجذما مخافة  بكت مثل ثكلى قد أصيب حميمها

 عربياً شافه صوت أعجما وال  أر مثلي شاقه صوت مثلها فلم

  : وقال أيضاً ملا حظر عمر على الشعراء ذكر النساء

 التجرمبها يا طول هذا  جنوناً  تجرم أهلوها ألن كنت مشعراً

  سوى أنني قد قلت يا سرحة اسملي  من ذنب إليهم علمته ومالي

 تحياٍت وإن لم تكلمي ثالث  فاسلمي ثمت اسملي بلى

  : وقال لزوجته

 ولم أبرح بديٍن مطردا على  فاقسم لوال أن حدباً تتابعتْ

 غزاالً بالخميلة أغيدا تجن  مكساالً كأن ثيابها لزاحمت

  مداكاً لها من زعفراٍن وإنمدا  ئة باكرتأنت باكرت المني إذا

  .- رضي اهللا عنه -مات محيد بن ثوٍر يف خالفة عثمان 

  حميد بن مالٍك األرقط

خبالء العرب : قال أبو عبيدة. ولقب باألرقط آلثار كانت بوجهه، وهو شاعر إسالمي جميد وكان خبيالً
  : ومن شعر محيد. الد بن صفواناحلطيئة، ومحيد األرقط، وأبو األسود الدؤيل، وخ: أربعة

 والليل يحدوه تباشير السحر  وقد اغتدى والصبح محمر الطرر

 بسحق الميعة ميال العذر  تواليه نجوم كالشرر وفي

 بدا أول شخص ينتظر وقد  يوم الرهان المحتضر كأنه

 غدا ينفض صيبان المطر ضاٍر  دون أثابي من الخيل زمر

 أقنى تظل طيره على حذر  زف ملحاح بعيد المنكدر عن
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  من صادق الودق طروٍح بالبصر  منه تحت أفنان الشجر يلذن

 عيناه في حرفي حجر كأنما  توهيم الوقاع والنظر بعيد

   بين مآٍق لم تخرق باإلبر

  : وقال يف وصف أفعى

 طمور بالدجنات ساٍر  منهرت الشدق رقود الضحى

 وإخباتطول إطراق  من  تحسبه ميتاً وتارة

 نفخ ونقب في المغارات  الصبح وطوراً له يسبته

  حميد بن مالك بن مغيث

ولد بشيزر سنة إحدى وتسعني . ابن نصر بن منقذ بن حممد بن منقٍذ مكني الدولة أبو الغنائم الكناين
وأربعمائة وا نشأ، مث انتقل إىل دمشق وسكنها وكتب يف اجليش وكان حيفظ القرآن، وكان أديباً 

  .تويف حبلب يف شعبان سنة أربع وسنني ومخسمائة. اعراًش

  : ومن شعره

 لعمرك عين الغبن والغبن هذا  بودي وحظي منك يبعدني أدنو

 باللوم إبقاء على الزمن رجعت  توخيتني يوماً بالئمٍة وإن

  عدلت في الظن بي عن رأيك الحسن؟  ظني موقوف عليك فهل وحسن

  : وقال

  تكاد في الكأس عند الشرب تلتهب   صافيٍةكدموع الصب وقهوٍة

 فضة من تحتها ذهب كأنه  الحباب عليها وهي راسبة يطفو

  : وقال

 والوجنات والياقوت بالورد  وسالمة أزرى احمرار شعاعها

 الالهوت في الناسوت فكأنها  جاءت مع الساقي تنير بكأسها

  : وقال

  األرض سكانوال كسكانها في   ما بعد جلق للمرتاد منزلة

 لصروف الدهر أقران وكلهم  لمجال الطرف منتزه فكلها

 بلوتهم بالود إخوان إذا  وإن بعدوا مني بنسبتهم وهم
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  : وقال

 فما يقوت لمرتاٍد بها وطر  جمعت من كل مبهجة وبلدٍة

  وكل مشترف من أفقها قمر  مشترٍف من ربعها أفق بكل

  يحميدة بنت النعمان بن بشيٍر األنصار

شاعرة ابنة شاعٍر، كانت حتت خالد بن املهاجر بن خالد بن الوليد، تزوج ا بدمشق ملا قدم علي عبد 
  : امللك ابن مروان فقالت فيه

 لك من نكحٍة غاليه فيا  نكحت المديني إذ جاءني

 إلينا من الجالية أحب  دمشق وشبانها كهوُل

  يهس أعي على المسك والغال  لهم كصنان التيو صنان

  : فقال جييبها

  !رة أبصرت أم سنا ضوء برق؟  ضوء نار ضمرة بالقف أسنا

 من ساكنات دور دمشق بي  الحجون أشهى إلى قل قاطنات

 ك صناناً كأنه ريح مرق  لو تضمخن بالمس يتضوعن

 فالمها مث طلقها فخلفه عليها روح بن زنباٍع فنظر إليها يوماً تنظر إىل قومه جذاٍم وقد اجتمعوا عنده
  : وهل أرى إال جذاماً، فو اهللا ما أحب احلالل منهم فكيف باحلرام؟ وقالت جوه: فقالت

  وعجت عجيجاً من جذام المطارف  الخز من روٍح وأنكر جلده بكي

 كردية وقطائف وأكسية  العبا قد كنت حيناً لباسهم وقال

  : فقال روح جييبها

  ا إال اللئام المقارفوما صانه  تبك منا تبك ممن يصونها فإن

  : وقال هلا

  مثٍن عليك لبئس حشو المنطق  علي بما علمت فإنني أثني

  : فقالت

  وبأن أصلك في جذاٍم ملصق  عليك بأن باعك ضيق أثني

فقال روح :  

  مئٍن عليك بنتن ريح الجورب  علي بما علمت فإنني أثني
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  الخاءباب 
  خالد الزبيدي اليمني

قدم خالد الزبيدي يف مجاعة معه من زبيد إىل سنجار : قال أبو عبيدة معمر بن املثين. شاعر إسالمي مقل
ومعه ابنا عٍم له يقال ألحدمها ضايبء ولآلخر عويد، فشربوا يوماً من شراب سنجار فحنوا إىل بالدهم 

  : فقال خالد

 وال مشتى وال متربعاً مصيفاً  جبلي سنجار ما كنتما لنا أيا

 الهوى منا شتيتين أدمعا لداعي  ر هال بكيتماجبلي سنجا ويا

  جرت عبرات منهما أو تصدعا  جبال عوٍج شكونا إليهما فلو

 عويداً بثه قتقنعا وألهي  يوم تل المحلبية ضابيء بكي

    

  : فانربى له رجل من النمر بن قاسط يقال له دثار أحد بين حيي فقال

  الزبيدي أجمعاأنف بركنيكما  جبلي سنجار هال دققتما أيا

 كانت أرامل جوعا ولكنها  ما جاءت زبيد لهجرٍة لعمرك

 خمساً في جدال فأربعا جرائب  تبكي علي أرض الحجاز وقد رأت

  : فأجابه خالد يقول

 بها نمرياً ذا كساوين أيفما  تبكي سوقها كلما رأت وسنجار

 الوتر أن يبقى طعاماً فيشبعا من  نمري طالب الوتر غره إذا

  مع الكلب زاد الكلب واجرهما معا  نمري ضاق بيتك فاقره إذا

 وناحت أمك الحول أجمعا؟ بكيت  أجل مٍد من شعيٍر قريته أمن

 حتى تنفذ العين أدمعا بسنجار  نمري أرغم اهللا أنفه بكى

  خالد بن صفوان بن عبد اهللا

 وخطبائهم، كان رواية لألخبار ابن عمرو بن األهتم أبو صفوان التميمي املنقري، أحد فصحاء العرب
  .خطيباً مفوهاً بليغاً، وكان جيالس هشام بن عبد امللك وخالداً القسري

قال هشام بن عبد امللك لسبه ابن عقال وعنده الفرزدق وجرير واألخطل وهو يومئٍذ : حدث العتيب قال
روا بني عشائرهم يف غري خري أال ختربين عن هؤالء الذين قد مزقوا أعراضهم، وهتكوا أستارهم، وأغ: أمري
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أما جرير فيغرف من حبٍر، وأما الفرزدق فينحت من صخٍر، وأما : وال بٍر وال نفٍع أيهم أشعر؟ فقال سبة
فقال . ما عندي يغر ما قلت: فقال. ما فسرت لنا شيئاً حنصله: فقال هشام. األخطل فيجيد املدح والفخر

أما أعظمهم فخراً وأبعدهم ذكراً وأحسنهم عذراً : قالصفهم لنا يا بن األهتم، ف: خلالد لن صفوان
وأشدهم ميالً وأقلهم غزالً وأحالمهم علالً، الطامي إذا زخر، واحلامي إذا زأر، والسامي إذا خطر، الذي 
إن هدر قال، وإن خطر صال، الفصيح اللسان، الطويل العنان، فالفرزدق، وأما أحسنهم نعتاً وأمدحهم 

، الذي إن هجا وضع، وإن مدح رفع، فاألخطل، وأما أغزرهم حبراً وأرقهم شعراً بيتاً وأقلهم فوتاً
وأهتكهم لعدوه ستراً، األغر األبلق الذي إن طلب مل يسبق، وإن طلب مل يلحق، فجرير، وكلهم ذكي 

، وال ما مسعنا مبثلك يا خالد يف األولني: فقال له مسلمة بن عبد امللك. الفؤاد، رفيع العماء، وارى الزناد
فقال . وأشهد أنك أحسنهم وصفاً، وألينهم عطفاً، وأعفهم مقاالً، وأكرمهم فعاالً. رأينا يف اآلخرين

، وأنت واهللا ما - أمت اهللا عليكم نعمه وأجزل لديكم قسمه وآنس بكم الغربة وفرج بكم الكربة -: خالد
ند البذل، حليم عند الطيش، يف ذروة علمت أيها األمر كرمي الغراس، عامل بالناس، جواد يف احملل، بسام ع

ما رأيت كتخلصك يا بن : فضحك هشام وقال. قريٍش، ولباب عبد مشس، ويومك خري من أمس
  .صفوان يف مدح هؤالء ووصفهم حىت أرضيتهم مجيعاً

يا : مر خالد بن صفوان بايب خنيلة الشاعر الراجز وقد بين داراً فقال له أبو خنيلة: وعن عمر بن شبه قال
با صفوان، كيف ترى داري؟ قال رأيتك سألت فيها إحلافاً، وأنفقت ما مجعت هلا إسرافاً، جعلت أ

من وضع يف سطحي وإال مألته بسلحي، مث ويل : فقلت. إحدى يديك سطحاً ومآلت األخرى سالحاً
ا إذن واهللا يركب بغلته ويطوف يف جمالس البصرة ويصف ابنيت مب: أال جوه؟ فقال: وتركه فقيل له

  .يعيبها

كان عبدة بن الطبيب ال حيسن أن يهجو : قال رجل خلالد بن صفوان: عن يونس بن حبيب النحوي قال
ال تقل ذاك، فو اهللا ما أيب عن عٍي ولكنه كان يترفع عن اجلاء ويراه ضعةً كما يرى تركه مروةً : فقال

  : وشرفاً، مث قال

  عيوبعلى عيب الرجال أولو ال  من رأيت بظهر غيب وأجرأ

    

أوفدين يوسف بن عمر الثقفي إىل هشام بن عبد امللك : حدث شبيب بن شيب عن خالد بن صفوان قال
يف وفد العراق فقدمت عليه وقد خرج متبدياً بأهله وقرابته وحشمه وجلسائه وغاشيته، فرتل يف أرٍض 

ه زينتها من اختالف قاٍع صحصح تنائف أفيح يف عام قد بكر ومسيه، وتتابع وليه، وأخذت األرض في
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ألوان نبتها من نور ربيٍع مونٍق، فهو يف أحسن منظر وخمٍرب وأحسن مستمطر، بصعيٍد كأن ترابه قطع 
الكافور، حىت لو أن قطعةً ألقيت فيه مل تترب، وقد ضرب له سرادق من حرب كان صنعه له يوسف بن 

افقها وعليه دراعه من خٍز مثلها عمامتها، عمر باليمن، يف فسطاط فيه أربعة أفرشٍة من خٍز أمحر مثلها مر
 أمت اهللا -وقد أخذ الناس جمالسهم فأخرجت رأسي من ناحية السماط فنظر إىل مثل املستنطق يل، فقلت 

عليك يا أمري املؤمنني نعمه، وسوغكها بشكره، وجعل ما قلدك من هذا األمر رشداً، وعاقبة ما تئول إليه 
، -ره لك بالنما، وال كدر عليك منه ما صفا، وال خلط سروره بالردى مخداً، وأخلصه لك بالتقى، وكث

فلقد أصبحت للمسلمني ثقةً ومستراحاً، إليك يفزعون يف مظاملهم، وإياك يقصدون يف أمورهم، وما أجد 
 شيئاً هو أبلغ يف قضا حقك وتوقري جملسك، وما من اهللا به علي من - جعلين اهللا فداءك -يا أمري املؤمنني 

وما أجد يف ذلك شيئاً . الستك والنظر إىل وجهك، من أن أذكرك نعمة اهللا عليك فأنبهك على شكرهاجم
وكان متكئاً فاستوى . هو أبلغ من حديٍث من سلف قبلك من امللوك، فإن أذن يل أمري املؤمنني أخربته

لك خرج يف عاٍم مثل عامنا إن ملكاً من امللوك قب: هات يا بن األهتم، فقلت يا أمري املؤمنني: قاعداً وقال
هذا إىل اخلورنق والسدير يف عاٍم قد بكر ومسيه وتتابع وليه، وأخذت األرض زينتها من اختالف ألوان 

نبتها من نور ربيٍع مونق يف أحسن منظر وأحسن خمرب، بصعيد كأن ترابه قطع الكافور، وقد كان أعطى 
هل رأيتم مثل ما أنا فيه؟ وهل :  النظر، فقال ملن حولهفتاء السن مع الكثرية والغلبة والقهر، فنظر فأبعد

أعطى أحد مثل ما أعطيت؟ فكان عنده رجل من بقايا محلة احلجة واملضي على أدب احلق ومناهجه، ومل 
أيها امللك، إنك سألت عن أمٍر، أفتأذن يل يف اجلواب : ختل األرض من قائم هللا باحلجة يف عباده، فقال

أرأيت هذا الذي أنت فيه؟ أشيٌء مل ترتل فهي أم شيٌء صار إليك مرياثاً؟ وهو زائل : قال: عنه؟ قال نعم
فال أراك إال : قال. كذلك هو: عنك، وصائر إىل غريك كما صار إليك مرياثاً من لدن غريك؟ قال

 وحيك، فأين: قال. أعجبت بشيء يسٍري تكون فيه قليالً، وتغيب عنه طويالً وتكون غداً حبسابه مرناً

فإما أن تقيم يف ملكك وتعمل فيه بطاعة ربك على ما ساءك وسرك ومضك : املهرب وأين املطلب؟؟ قال
. وأرمضك، وإما أن تضع تاجك وختلع أطمارك وتلبس مسوحك وتعبد ربك يف جبل حىت يأتيك أجلك

ت وزيراً ال فإذا كان السحر فاقرع علي بايب، فإين خمتار أحد الرأيني، فإن اخترت ما أنا فيه كن: قال
فلما كان السحر قرع عليه بابه، . يعصى، وإن اخترت خلوات األرض وقفر البالد كنت رفقاً ال خيالف

فإذا قد وضع تاجه وخلع أطماره ولبس املسوح ويأ للسياحة، فلزما واهللا اجلبل حىت أتامها أجلهما، 
  : فذلك حيث يقول أخو بين متيٍم عدي بن زيٍد العبادي

 المبرأ الموفور؟ رأأنت   الميعر بالدهالشامت أيها
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 بل أنت جاهل مغرور؟ ام  لديك العهد الوثيق من األي أم

 عليه من أن يضام خفير؟ ذا  رأيت المنون خلدن أم من من

  وشروان أم أين قبله سابور؟  أين كسرى كسرى الملوك أن

 لم يبق منهم مذكور روم  وبنو األصفر الكرام ملوك ال

 تجبى إليه والخابور له  ضر إذ نباه وإذ دجالخ وأخو

 فللطير في ذراه وكور ساً  مرمراً وجلله كل شاده

 عنه فبابه مهجور ملك  يهبه ريب المنون فباد ال لم

 يوماً وللهدى تفكير رف  رب الخورنق إذ أش وتذكر

 وابحر معرضاً والسدير لك  ماله وكثرة ما يم سره

 حٍي إلى الممات يصير طه  قلبه وقال وما غب فارعوى

 وارثهم هناك قبور مة  بعد الفالح والملك والنع ثم

 ف فألوت به الصبا والدبور  صاروا كأنهم ورق ج ثم

    

فبكى هشام حىت اخضلت حليته وبلت عمامته، وأمر برتع أبنيته ونقل قرابته وأهله وحشمه : قال
ما أردت بأمري : شم على خالد بن صفوان فقالوافأقبلت املوايل واحل. وجلسائه وغاشيته ولزم قصره

إليكم عين فإين عاهدت اهللا عز وجل أال أخلو : فقال هلم. املؤمنني؟ نغصت عليه لذاته وأفسدت مأدبته
  .مبلك إال ذكرته اهللا عز وجل

وتقدم يف ترمجة محيٍد األرقط من كالم أيب عبيدة أن خالد بن صفوان مع فضله وجاللته أحد خبالء 
هلم إىل اخلبز : وروى أنه أكل يوماً خبزاً وجبناً فرآه أعرايب فسلم عليه، فقال له خالد. رب األربعةالع

واجلنب فانه محض العرب، وهو يسيغ اللقمة، ويفتق الشهوة، وتطيب عليه الشربة، فاحنط األعرايب فلم يبق 
احلمد : فقال خالد. قي عندنا منه شيءما ب: يا جارية زيدينا خبزاً وجبناً، فقالت: فقال خالد. شيئاً منهما

هللا الذي صرف عنا معرته وكفانا مئونته، واهللا إنه مل علمته ليقدح يف السن، وخيشن احللق، ويربو يف 
  .واهللا ما رأت قط قرب مدٍح من ذٍم أقرب من هذا: املعدة، ويعسر يف املخرج، فقال األعرايب

فاجعله سيداً، وال حيدثن لك االستئناس به غفلة عنه إن جعلك األمر أخاً : ومن حكم خالد بن صفوان
وللعامة رفدك وحسن حمضرك، . ابذل لصديقك مالك، وملعرفتك بشرك وحتيتك: وقال. وال اوناً
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إن أوىل الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة : وقال. ولعدوك عدلك، واصنن بدينك وعرضك عن كل أحٍد
وقال ال تطلبوا احلوائج يف غري حينها، وال تطلبوها إىل غري . هوأنقص الناس عقالً من ظلم من هو دون

  .تويف خالد بن صفوان سنة مخس وثالثني ومائة. أهلها، وال تطلبوا ما لستم له بأهل فتكونوا للمنع أهالً

  خالد بن يزيد بن معاوية

 والسماحة وقوة كان من رجاالت قريش املتميزين بالفصاحة: األمري أبو هاشم األموي. ابن أيب سفيان
كان خالد بن يزيد بن معاوية : قال الزبري بن مصعب. املارضة، عالمة خبرياً بالطب والكيمياء شاعراً

. كان خالد من الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام: وقال ابن أيب حامت. موصوفاً بالعلم حكيماً شاعراً

 رضي -ن أبيه وعن دحية بن خليفة الكليب روى خالد احلديث ع. قد علم علم العرب والعجم: وقيل عنه
وأخرج البيهقي واخلطيب البغدادي والعسكري واحلافظ بن .  وروى عنه الزهري وغريه-اهللا عنه 

وكان إذا مل جيد أحداً حيدثه حدث جواريه، وكان من صاحلي القوم، وكان . عساكر عنه عدة أحاديث
. ياً بالكتب، وما أنا من العلماء وال من اجلمالكنت معن: وكان يقول. يصوم اجلمعة والسبت واألحد

إين قد قلت فيك بيتني ولست أنشدمها إال حبكمي، فقال : وكان خالد جواداً ممدحاً جاءه رجل فقال له
  : له قل، فقال

 بلى عبدان بين عبيد فقاال  الندى والجود حران أنتما؟ سألت

  يدعلي وقاال خالد بن يز  فقلت ومن موالكما فتطاوال 

    

وكان خالد شجاعاً جريئاً وكان بينه وبني عبد امللك . مائة ألف درهٍم، فأمر له ا: فقال. فقال له حتكم
أددين ويد اهللا فوقك مانعة، : ابن مروان مناظرات، دده عبد امللك مرةً بالسطوة واحلرمان فقال له

 الوليد بن عبد امللك فسبقه عبد اهللا، وعطاؤه دونك مبذول؟ وأجرى أخوه عبد اهللا بن يزيد اخليل مع
لقد مهمت اليوم : فدخل الوليد على خيل عبد اهللا فنقرها ولعب ا فجاء عبد اهللا إىل أخيه خالٍد فقال

بئس ما مهمت به يف ابن أمري املؤمنني ووىل عهد املسلمني، : بقتل الوليد بن عبد امللك، فقال له خالد
أنا أكفيكه فدخل خالد على عبد امللك وعنده : عب ا، فقال له خالدإنه لقى خيلي فنفرها وتال: قال

إن الوليد بن أمري املؤمنني لقي خيل ابن عمه عبد اهللا فنرها وتالعب ا فشق : الوليد وقال له أمري املؤمنني
، وكذلك إن امللوك إذا دخلوا قريةً أفسدوا وجعلوا أعزة أهلها أذلةً: فقال عبد امللك. ذلك على عبد اهللا

وإذا أردنا أن لك قريةً أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها : فقال له خالد. يفعلون
أفعلى الوليد تعول مع : فقال له خالد. أما واهللا لنعم املرء عبد اهللا على حلن فيه: فقال له عبد امللك. تدمرياً
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وإن يكن عبد اهللا حلاناً فأخوه : قال خالد. أخوه سليمانفقال عبد امللك إن يكن الوليد حلاناً ف. اللحن
وقبلي واهللا مدحت نفسك يا أمري املؤمنني، : قال. مدحت واهللا نفسك يا خالد: فقال عبد امللك. خالد
أما : حني قلت أنا قاتل عمرو بن سعيٍد، حق واهللا ملن قتل عمراً أن يفخر بقتله، قال: ومىت؟ قال: قال

أما إين أرى ثأري يف مروان صباح مساء، ولو أشاء أن أديله ألدلته؟ :  أطولنا باعاً، قالواهللا ملروان كان
  : قال ال واهللا، قال الشاعر. قال ما أجرأك علي يا خالد خلين عنك

  حرب ما ال يجر منها البنان  اللسان من أسالت ال ويجر

ما : وقيل خلالد. باك، وجده يكرم جدكيا وليد أكرم ابن عمك، فقد رأيت أباه يكرم أ: فقال عبد امللك
قيل فما . قيل فما أوحش شيء؟ قال امليت. العمل: فما أرجى شيٍء؟ قال: قيل. األجل: أقرب شيء؟ قال

  .فاأليام؟ قال دول: قيل. ما الدنيا؟ قال مرياث: وقيل له. آنس شيء؟ قال الصاحب املؤايت

ر العزيز الذل، والغىن الفقر، فكم عزيٍز قد ذل، فالدهر؟ قال أطباق واملوت يكمل سبيله، فليحذ: قيل
وملا لزم بيته . إذا كان الرجل ممارياً جلوجاً معجباً برأيه فقد متت خسارته: وقال. وكم من غىن قد افتقر

هل بقي إال حاسد نعمٍة أو شامت بنكبة؟ ومن : كيف تركت الناس ولزمت بيتك؟ فقال: قيل له
  : شعرخالد بن يزيد

  وأنك فيها شريف مهيب؟  ت ذا نعمٍةأن كن أتعجب

 الحياة إليه عجيب وحب  ورد الموت من ناعٍم فكم

 للحى منها ذنوب ويذخر  ذنوباً من أنفاسها سقته

  : وقال يف رملة بنت الزبري بن العوام

 كل يوٍم من أحبتنا قربا وفي  يزيد السير في كل ليلة أليس

   خرقاً من تهامة أو نقبابنا العيس  إلى بنت الزبير وقد عدت أحن

 وإن كانت منازلها حربا إلينا  نزلت أرضاً نحبب أهلها إذا

 وجدنا ماءه بارداً عذبا مليحاً  نزلت ماء وإن كان قبلها وإن

 خلخاالً يجول وال قلبا لرملة  خالخيل الناء وال أرى تجول

 تخيرتها منهم زبيرية قلبا  علي اللوم فيها فإنني أقلوا

 حبها أحببت أخوالها كلبا ومن  ني العوام طرا لحبهاب أحب

  : وقال
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 يوم أشد خوٍف وائال وتكون  إن سرك الشرف العظيم مع الغنى

 الوزن إذ غبط األخف األثقال في  الحساب إذا النفوس تفاضلت يوم

 حظ نفسك في حياتك غافال عن  فاعمل لما بعد الممات وال تكن

السر البديع يف فك الرمز املنيع، وكتاب الفردوس ورسائل . يف يف الكيمياءومما نسبوا إليه من التصان
لتلق : تويف خالد بن يزيد سنة تسعني، وقيل سنة مخٍس ومثانني، وشهده الوليد بن عبد امللك وقال. أخرى

  .بنو أمية األردية على خالٍد فلن يتحسروا على مثله أبداً

  خالد بن يزيد

    

ل له خالويه املكدي، كان أديباً ظريفاً بلغ يف البخل والتكدية وكثرة املال املبلغ موىل بين املهلب، ويقا
الذي مل يبلغه أحد، وكان متكلماً بليغاً قاصاً داهياً، وكان أبو سليمان األعور وأبو سعيٍد املدائين القاصان 

إين : غرائب قال فيهامن غلمانه، وله أخبار حسان، ومن لطائفه وصيته البنه عند موته، وفيها لطائف و
قد تركت لك ما تأكله إن حفظته، وما ال تأكله إن ضيعته، وملا أورثتك من العرف الصاحل وأشهدتك 

من صواب التدبري، وعودتك من عيش املقتصدين خري لك من هذا املال، وقد دفعت إليك آلةً حلفظ املال 
 بشيء من ذلك، بل يعود ذلك النهي عليك بكل حيلٍة، مث إن مل يكن لك معني من نفسك فما انتفعت

كله اعتزاالً لك، وذلك املنع جيناً لطاعتك، وقد بلغت يف الرب منقطع العمران، ويف البحر أقصى مبلغ 
السفن، فال عليك إذ رأيتين أال ترى ذا القرنني، ودع عنك مذاهب ابن شرية فإنه ال يعرف إال ظاهر 

صفة الروم، وألنا أهدى من القطا، ومن دعيميص ومن رافٍع اخلرب، ولو رآين متيم الداري ألخذ عين 
املخش، إين قد بت يف القفر مع الغول، وتزوجت السعالة، وجاوبت اهلاتف، ورغت عن اجلن إىل اجلن، 

واصطدت الشق وجاورت النسناس، وصحبين الرئي وعرفت خدع الكاهن وتدسيس العراف، وإىل م 
إن . اب األكناف، وعرفت التنجيم والزجر، والطرق والفكريذهب اخلطاط والعياف، وما يقول أصح

هذا املال مل أمجعه إال من القص والتكدية ومن احتيال النهار ومكابدة الليل، وال جيمع مثله أبداً إال من 
معاناة ركوب البحر، ومن عمل السلطان أو من كيمياء الذهب والفضة، قد عرفت األس حق معرفته، 

لى حقيقته، ولوال علمي بضيق صدرك، ولوال أن أكون سبباً لتلف نفسك وفهمت سر اإلكسري ع
لعلمتك الساعة الشيء الذي بلغ به قارون ما بلغ، وبه تبنكت خاتون، واهللا ما يتسع صدرك عندي لسر 
صديٍق فكيف ما ال حيتمله عزم وال يتسع له صدر، وخزن سر احلديث وحبس كنوز اجلواهر أهون من 

نت عندي مأموناً على نفسك ألجريت األرواح يف األجساد، وأنت تبصر ما كنت ال خزن العلم، ولو ك
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تفهمه بالوصف وال حتقه بالذكر، ولكين سألقي عليك علم اإلدراك وسبك الرخام وصنعة الفسيفساء 
وأسرار السيوف القلعية وعقاقري السيوف اليمانية وعمل الفرعوين وصنعة التلطيف على وجهه إن أقامين 

 من صرعيت هذه، ولست أرضاك وإن كنت فوق البنني وال أثق بك وإن كنت الحقاً باآلباء ألين مل اهللا
أبالغ يف حمبتك، إين قد البست السالطني واملساكني، وخدمت اخللفاء واملكدين، وخالطت النساك 
والفتاك، وعمرت السجون كما عمرت جمالس الذكر، وحلبت الدهر أشطره، وصادفت دهراً كثري 

ألعاجيب، فلوال أين دخلت من كل باٍب وجريت مع كل ريٍح يف السراء والضراء حىت مثلت يل ا
التجارب عواقب األمور، وقربتين من غوامض التدبري، ملا أمكنين مجع ما أخلفه لك، وال حفظ ما حبسته 

م والكيس عليك، ومل أمحد نفسي على مجعه كما محدا على حفظه، ألن بعض هذا املال مل أنله باحلز
وإمنا حفظته لك من فتنة األبناء ومن فتنة النساء ومن فتنة الثناء ومن فتنة الرياء ومن أيدي الوكالء فإم 

  .والوصية كلها على هذا النمط وفيها غرائب وهي طويلة تقع يف كراسٍة. الداء العياء

  خالد بن زيد الكاتب

كان من كتاب اجليش مث واله . شهور رقيق الشعرأبو اهليثم من أهل بغداد، وأصله من خراسان، شاعر م
  : الوزير حممد بن عبد امللك الزيات عمالً ببعض الثغور، فخرج فسمع يف طريقه مغنيةً تغين

  ففي سوى الشام أمسى األهل والشجن  كان ذا شجٍن بالشام يطلبه من

ان يهوى جاريةً لبعض ك: وقال قوم. فبكى حىت سقط على وجهه مغشياً عليه فأفاق خمتلطاً ووسوس
الوجوه ببغداد فلم يقدر عليها فاختلط، وقيل إن السوداء غلبت عليه، وقيل كان خالد مغرماً بالغلمان 

فقال فيه . ينفق عليهم كل ما يستفيد، فهوى غالماً يقال له عبد اهللا، وكان أبو متاٍم الطائي الشاعر يهواه
  : خالد

 وجنة وخد تحمله  باٍن جناه ورد قضيب

  مات عزاء وعاش وجد  أثن طرفي إليه إال لم

 الزهو حين يبدو علمه  طوع النفوس حتى ملك

 لخلٍق سواه صد ليس  الصد فيه حتى واجتع

  : فبلغ ذلك أبا متاٍم فقال فيه أبياتاً منها

  في برده يا خالد البارد  هذا كله مفرط شعرك

    : ارد حىت وسوسفعلمها الصبيان فما زالوا يصيحون به يا خالد الب

  : وهجا أبا متاٍم يف هذه القصة فقال
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  والمرء في القول بين الصدق والكذب  معشر المرد إني ناصح لكم يا

 وجعاءه أعدى من الجرب فإن  ال ينكحن حبيباً منك كم أحد

 عمداً ليست من الخشب فتركبوا  تأمنوا أن تعودوا بعد ثالثٍة ال

دخلت بغداد يف بعض السنني فينا أنا مار يف طريٍق إذا أنا برجٍل عليه : الوحدث ابنأيب ساللة الشاعر ق
يا خالد البارد، فإذا : مبطنه وعلى رأسه قلنسوة سوداء وهو راكب على قصبٍة والصبيان خلفه يصيحون

آذوه محل عليهم بالقصبة، فلم أزل أطردهم عنه حىت تفرقوا وأدخلته بستاناً هناك فجلس واستراح، 
  : ت له رطباً فأكل واستنشدته فأنشدينواشتري

 أسلو وكيف أتركه؟؟ فكيف  قد حاز قلبي فصار يملكه

 في القلب منه مسكله يخطر  جسٍم كالماء تحسبه رطيب

 لوال القميص يمسكه نعمة  يكاد يجري من القميص من الن

  : ومن شعر خالٍد أيضاً

 عتٍب وجفوٍة وعذاب بين  شفها غليل التصابي كبد

 ونوٍع مجدٍد من عتاب ق  يوم تدمي بجرح من الشو كل

 كيف شئت البك ما بي فاشفني  سقيم الجفون أسقمت جسمي يا

  و أو اجعل سوى للصدود عتابي  أكن مذنباً فكن حسن العف إن

  : وقال

  إن كنت أهواك فما ذنبي؟  يا تارك الجسم بال قلب

  حبمنك بطول الشوق وال  يا مفرداً بالحسن أفردتني

  فهل على قلبي من عتب؟  تك عيني أبصرت فتنةً إن

 في فعلك بي حسبي أنك  اهللا لما بي كما فحسبك

  .تويف خالد الكاتب ستة تسٍع وستني ومائتني ببغداد

  خداش بن بشر بن خالد

 ابن احلارث أبو زيد التيميمي املعروف بالبعيث البصري، وكان خطيباً شاعراً جميداً، وكان بينه وبني

جريٍر مهاجاة، فلج اهلجاء بينهما حنواً من أربعني سنةً ومل يتغلب واحد منها على صاحبه، ومل يتهاج 
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شاعران يف العرب يف جاهلية وال إسالم مبثل ما اجيا به، وكان الفرزدق يعني البعيث، والبعيث، يعني 
  : فمما قاله البعيث جلرير. ابن أم غسان على جريٍر

 اللؤم عند النازحين جرير كفى  ل كوكٍبطلع العيوق أو إذا

 بين أطناب البيوت هرير لها  كليباً ثم أمك كلبة ألست

 قرن منها وكاس عقير رغا  ولو عند غسان السليطي عرست

 عبيداً ما لهن مهور؟ نكحن  نساء باليمامة منكم أتنسى

  : وقال له أيضاً

  ليئمهاإذا عدت كليب وأنت  لئام الناس قد يعلمونها كليب

 وقد أعيا كليباً قديمها بخير  أترجو كليب أن يجيء حديثها

  : وقال له أيضاً

 من المروت أحوى جميعها تالعاً  أأن أمرعت معزى عطية وارتعت

 الوجه يكبو للدين أميمها على  لي حتى صككتك صكةً تعرضت

 إذا عدت كليب لئيمها؟ وأنت  كلب أألم الناس كلهم أليست

  : يضاًوقال له أ

 يبق إال رأسه وأكارعه قلم  في ثعلٍب قد أكلته أشاركتني

 رمام خبيث مراتعه فإنك  فدونك خصييه وما ضمت استه

  : وقال جرير له

 ال يرجو الحياة أميمها بصماء  ألم تر أني قد رميت ابن فرتني

 فرط األحساب عد قديمها إذا  أم سوء بئس ما قدمت له له

تويف البعيث سنة أربٍع وثالثني ومائٍة بالبصرة يف .  كثرية اكتفينا مبا أوردناه منهاوأهاجيهما ونقائضهما
  .خالفة الوليد بن عبد امللك

  خرقة بن نباتة

شاعر إسالمي، قدم على حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية يف . ابن الزيد، عمرو بن عبد مناة الكليب
  : دمشق، فجفاه حرب ومل يصله شيء، فهجاه فقال

 الجوع ذئبا قفرٍة علزان من  أني ونضوى عند حرب بن خالٍدك
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 وبتنا نقاسي ليلةً كثمان  علينا جفوة ما نحبها وباتت

  : وقال

 تطعنين به ونابا سناناً  أجيري يا جميل دمي وهزي

 غضبت نبيت لها غضاباً إذا  عامر األجواد أنا لتعلم

    : وقال

   تغتصب اغتصاباوجوه األرض  الخليفة واستمرت وأرهبنا

 وبيحنا قنافة والربابا  القبائل من عليٍم وقتلنا

  : وقال

 شهلتنا من الشهر أيام  كسع الشتاء بسبعٍة غبر

 وصنير مع الوبر صن  انقضت أيام شهلته فإذا

  ومعلٍل وبمطفيء الجمر  وأخيه مؤتمٍر ويأمر

 واقدة من الحر وأتتك  الشتاء مولياً عجالً ذهب

  : وقال

 إذا ما عزها الشوق ذلت ونفساً  اهللا أشكو عبرةً قد أطلت لىإ

  تنائف لو تسري بها الريح ضلت  إلى أرض العراق ودونها تحن

  : وقال

  كعباً ومنكم إليه ينتهي الشرف؟  عارم بن عقيٍل كيف كفر كم يا

 الغرابة ما في برقها خلف يوم  الحر من سعٍد ببارقٍة أفنيتم

  .ة ومائٍةمات سنة مخس عشر

  الخضر بن مروان

ابن أمحد بن أيب عبد اهللا الثعليب أبو العباس الضرير التوماثي، بضم التاء املثناة وسكون الواو بعدها ميم 
ولد باجلزيرة ونشأ مبيافارقني، وأصله من . بلد من بالد اجلزيرة، التارقي اجلزري: وألف مث ثاء مثلثة

اضالً أديباً عارفاً حسن الشعر كثري احملفوظ، قرأ اللغة على ابن اجلواليقي وكان عاملاً بالنحو مقرئاً ف. توماثا
: والنحو على ابن الشجري، والفقه على أيب احلسن األبنوسي، وكان ببغداد، وله حمفوظات كثرية منها
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لقيته مبرو وسرخس وينسابور يف سنة أربٍع وأربعني . امل، وشعر اهلذليني، وشعر رؤبة وذي الرمة
  : سمائٍة، وسألته عن مولده فقال سنة مخٍس ومخسمائٍة، وأنشدين لنفسهومخ

  وقد ذاب من شوٍق إليك سوادها  وقد أودى بمقلتي البكا كتبت

 إال وذاك سوداها وحقكم  وردت لي نحوكم من رسالٍة فما

  : وقال أيضاً

 تدري بأن ذا ال يدوم لست  في غمرة النعيم تعون أنت

 فالعظام منهم رميم؟ همدوا  ك قديماًرأينا من الملو كم

 شقاء فهل يدوم النعيم؟ ٍص  ما رأينا الزمان أبقى على شخ

 به ومنهم ذميم فحميد  عند أهله مستعار والغني

  : وقال

 يوعظ األديب وإنما  الدهر أدبتي مواعظ

 ولى فيهما نصيب إال  لم يمض بؤس وال نعيم

  .سمائةبلغتنا وفاته ببخارى سنة مثانني ومخ

  الخضر بن هبة اهللا الطائي

ابن أيب اهلمام الطائي الشاعر البغدادي، دخل مصر وحضر بني يدي أمري املؤمنني الراشد باهللا ابن 
  : املسترشد باهللا، فأنشده على البديهة

تزل العصم دون مرامه رفيٍع  ولما شأوت الحاسدين إلى مدى 

 بشره وسالمهشفى غلتي من   األستار لي دون سيٍد ورفعت

 على كيد العدا بانتقامه وصلت  سطوت على صرف الزمان ببأسه

  : ودخل علي األمري علي بن صدقة فقال على البديهة أيضاً

  زماني وإن كنت العيي المقصرا  ما أوليتني من منائٍح سأسكر

 انتسبت كانت أسوداً وأبحرا إذا  قروم في المالحم والندى نمتك

 قديٍم غادرته مؤخرا وكل   مبخالًكريٍم غادرته فكل

وقدم الطائي إىل دمشق وامتدح ا واليها حممد بن بورى بن طغتكني، ومدح أبا الفتح نصر اهللا بن صاٍحل 
  : اهلامشي، ودخل عليه يوماً وقد افتصد فقال بديهةً
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 شأنها اإلعطاء واإلعدام من  مددت إليه راحة راحٍة لما

 ساعدت أعداءه األيام ال  ردن مالءٍة عن ساعٍد وحسرت

 فعله التغرير واإلقدام من  أكبرت ما فعل الطبيب وهالني

 مدحه تتفاخر األوهام في  وعجبت كيف جرى الحديد بمفصٍل

 لذاب بغمده الصمام يوماً  أمرت ولو أشرت بنقمٍة لكن

 بكل رواجٍب إنعام وله  يا من له في كل قلٍب هيبة

 وتباشرت بقدومك األيتام  دىزين الدين طالب الن أغنيت

 بك جلق والشام وتهنأت  مض العراق فراق ظلك عنهم

 وأنت مقدم وإمام صنف  المكارم في البرية كلها فبنو

    

  .ولد اخلضر البغدادي سنة تسٍع وتسعني وأربعمائٍة ومات سنة أربٍع وستني ومخسمائٍة

  خلف بن أحمد

شاعر مطبوع بأدب إفريقية ودخل مصر وله شعر معروف : موذجقال ابن رشيٍق يف الن. القريواين الشاعر
  .مات بزويله املهدية سنة أربع عشرة وأربعمائٍة ومن شعره. جيد

 باللوى هل تعود؟ وأيامنا  الدهر يوماً بليلي يجود هل

 وهللا تلك العهود بنفسي  تقضت وعيش مضى عهود

 لودلكم في الجنان الخ هنيئاً  قل لسكان وادي الحمى أال

 عطاش وأنتم ورود فنحن  أفيضوا علينا من الماء فيضاً

  خلف بن حيان

أبو حمرٍز البصري املعروف باألمحر، موىل أيب بردة بال لنب أيب موسى األشعري أعنق بالل أبوية وكانا 
: وقال األخفش. خلف األمحر معلم األصمعي ومعلم أهل البصرة: قال أبو عبيدة معمر بن املثين. فرغانيني

  .مل أدرك أحداً أعلم با لشعر من خلٍف األمحرواألصمعي

أمجع أصحابنا أن األمحر كان أفرس الناس ببيت شعٍر وأصدق لساناً وكنا ال نبايل إذا : وقال ابن سالٍم
خلف األمحر أول من أحدث السماع : وقال مشر. أخذنا عنه خرباً أو أنشدنا شعراً أال نسمعه من صاحبه

وقال أبو الطيب عبد الواحد . ه جاء إىل محاٍد الراوية فسمع منه وكان ضنيناً بأدبهبالبصرة، وذلك أن
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كان خلف يضع الشعر وينسبه إىل العرب فال يعرف، مث نسك، وكان خيتم القرآن كل ليلٍة، : اللغوي
له وخللٍف ديوان شعر مح. وبذل له بعض امللوك ماالً عظيماً على أن يتكلم يف بيت شعٍر شكوا فيه فأىب

  .تويف يف حدود الثمانني ومائٍة. عنه أبو نواٍس، وكتاب جبال العرب

حضرنا مأدبةً ومعنا أبو حمرز خلف األمحر وحضرها ابن مناذٍر الشاعر فقال خللٍف : حدث األصمعي قال
يا أبا حمرز، إن يكن النابغة وامر القيس وزهري قد ماتوا فهذه أشعارهم خملدة، فقس شعري إىل : األمحر

رهم، واحكم فيها باحلق، فغضب خلف مث أخذ صحفةً مملوءةً مرقاً فرمى ا عليه، فقام ابن مناذر شع
  .مغضباً وأظنه هجاه بعد ذلك

كنت أمسع ببشار بن برٍد أن أراه، فذكروه يل يوماً وذكروا : قال يل خلف األمحر: وحدث ابن سالٍم قال
واهللا آلتينه :  من شعره فأنشدوين شيئاً مل أمحده فقلتبيانه وسرعة جوابه وجودة شعره، فاستنشدم شيئاً

 من - لعن اهللا -: فقلت. وألطأطئن منه، فأتيته وهو جالس على بابه فرأيته أعمى قبيح املنظر عظيم اجلثة
إن فالناً سبك عند األمري حممد بن : يبايل ذا، فوقفت أتأمله طويالً فبينا أنا كذلك إذ جاءه رجل فقال

فأطرق وجلس الرجل عنده وجلست، وجاء قوم . نعم: أو قد فعل؟ قال: فقال. ضع منكسليمان وو
فسلموا عليه فلم يردد عليهم، فجعلوا ينظرون إليه وقد درت أوداجه، فلم يلبث إال ساعةً حىت أنشدنا 

  : بأعلى صوته وأفجمه فقال

 األمر وهل علي أمير؟ عند  نبئت نائك أمه يغتابني

 ومجلسي معمور للمعتفين  واسعمحرقة وبيتي  ناري

 أسد له تامور وكأنني  ولي المهابة في األحبة والعدا

 فله على لقم الطريق زئير  حليلته وأخطأ صيده غرثت

احلمد هللا الذي : فارتعدت واهللا فرائصي، واقشعر جلدي، وعظم يف عيين جداً حىت قلت يف نفسي: قال
  : بينأيب حممٍد اليزيدي مهاجاة، فقال أبو حممٍد فيهوكان بني خلفي األمحر و. أبعدين من شرك

 والذي أمه تقر بمقته  األحمر المقيت لدينا زعم

  فلئن كان ذا كذاك فباسته  علم الكسائي نحواً أنه

  : وهجا خلف أبا حممٍد اليزيدي بقصيدة فائيٍة تداوهلا األفواه واألمساع، نسبه فيها إىل اللواطة مطلعها

 الذري إرقالها رجف حدب  لمطي لهومن وسج ا إني

 كعبته إذا هتفوا بفناء  لصوتهم زجل والمحرمين

 إن رأى قوم وال عرفوا ما  إليه غير ذي كذٍب مني
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 الماضين من سلفوا والفرط  غابر الناس الذين بقوا في

  ترش القنا وتضعضع الحجف  أحداً كيحى في الطعان اذا اف

 جه منبطحاً وينحرفللو  معرٍك يلقى الكمى به في

 طعناً دوين صاله ينخسف  أكب القرن يتبعه وإذا

    وهي طويلة حنو أربعني بيتاً اكتفينا ذا املقدار منها؟ 

  الخليل بن أحمد

الفرهودي نسبة إىل فراهيد بن مالك بن فهم بن عبد : ابن عمر بن متيٍم أبو عبد الرمحن الفراهيدي، ويقال
  .زدي البصري، سيد األدباء يف علمه وزهدهاهللا ابن مالك بن مضر األ

أخذ عن أيب عمرو بن . كان الغاية يف تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله: قال السريايف
العال وروى عن أيوب وعاصٍم األحول وغريمها، وأخد عنه األصمعي، وسيبويه، والنضر بن مشيٍل، وأبو 

ضمي وغريهم، وهو أول من استخرج العروض وضبط اللغة فيد مؤرج السدوسي، وعلي بن نصٍر اجله
وحصر أشعار العرب، يقال إنه دعا مبكة أن يرزقه اهللا تعاىل علماً مل يسبق به، فرجع وفتح عليه بالعروض 

وكانت معرفته باإليقاع هو الذي أحدث له علم العروض، وكان يقول الشعر فينظم البيتني والثالثة 
  .وحنوها

من أحب أن ينظر إىل رجٍل خلق من الذهب واملسك فلينظر إىل اخلليل بن : وري يقولوكان سفيان الن
كنا منثل بني ابن عوٍن واخلليل بن أمحد أيهما نقدم يف الزهد : أمحد، ويروي عن النضر بن مشيٍل أنه قال

اخلليل بن ما رأيت رجالً أعلم بالسنة بعد ابن عوٍن من : والعبادة، فال ندري أيهما نقدم؟ وكان يقول
أكلت الدنيا بعلم اخلليل وكتبه وهو يف خٍص ال يشعر به، وكان حيج سنةً ويغزو : وكان يقول. أمحد

إن مل تكن هذه الطائفة أولياء اهللا تعاىل فليس : سنةً، وكان من الزهاد املنقطعني إىل اهللا تعاىل، وكان يقول
مل، وكتاب الشواهد، وكتاب العروض، كتاب اإليقاع، وكتاب اجل: وللخليل من التصانيف. هللا ويل

وله . إنه لليث بن نصر بن سياٍر عمل اخلليل منه قطعةً وأكمله الليث: وكتاب العني يف اللغة، ويقال
وروى أنه كان يقطع بيتاً من . كتاب فائت العني، وكتاب النغم، وكتاب النقط والشكل وغري ذلك

إنأيب قد جن فدخل الناس عليه وهو يقطع : الناس وقالالشعر فدخل عليه ولده يف تلك احلالة فخرج إىل 
  : البيت فأخربوه مبا قال ابنه فقال له

 كنت تعلم ما تقول عذلتكا أو  لو كنت تعلم ما أقول عذرتني

 أنك جاهل فعذرتكا وعلمت  جهلت مقالتي فعذلتني لكن
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: سوله سليمان خبزاً يابساً وقالووجه إليه سليمان بن علي وإىل األهواز لتأديب ولده، فأخرج اخلليل لر

  : فما أبلغه عنك؟ فقال: ما دمت أجده فال حاجة يب إىل سليمان، فقال الرسول

 غنى غير أني لست ذا مال وفي  سليمان أني عنه في سعٍة أبلغ

 هزالً وال يبقى على حال يموت  بنفسي أني ال أرى أحداً سخى

 ذاك الغنى في النفس ال المال ومثل  والفقر في النفس ال في المال نعرفه

 يزيدك فيه حول محتال وال  عن قدٍر ال العجز ينقصه فالرزق

  : ومن شعره أيضاً

  فعاش المريض ومات الطبيب  داوى الطبيب المريض وقبلك

 الذي هو آٍت قريب فإن  مستعداً لدار الفناء فكن

  .ن سنةًتويف سنة ستني ومائٍة وقيل سبعني ومائٍة، وله أربع وسبعو

  الخليل بن أحمد بن محمد

قال . كان فقيهاً شاعراً حمدثاً رحل يف طلب احلديث إىل نيسابور ودمشق. ابن اخلليل بن موسى السجزي
كان اخلليل شيخ أهل الرأي يف عصره، وكان من أحسن الناس : احلاكم أبو عبد اهللا يف تاريخ نيسابور

واألدب، وكان ورد نيسابور قدمياً مع حممد بن إسحق بن كالماً يف الوعظ والذكر مع تقدمه يف الفقه 
خزمية وأقرانه، ومسع بالري والعراق واحلجاز، وورد نيسابور حمدثاً ومفيداً سنة تسٍع ومخسني وثالمثائٍة، 
وسكن سجستان مث انتقل إىل بلٍخ وسكنها، ومن شعره يف مدحأيب حنيفة النعمان بن ثابٍت وصاحبيه 

  : واألئمة القراء

 في نقل األحاديث سيداً وسفيان  لي النعمان في الفقه قدوةً أجعلس

 يعقوب العال ومحمدا سأتبع  ترك ما لم يعنني من عقيدٍة وفي

 بالتحقيق درساً مؤكدا وحمزة  حزبي من قراءة عاصٍم وأجعل

  ومن بعده الفراء ما عشت سرمدا  في النحو الكسائي عمدتي وأجعل

 لنفسي كوفة الخير مشهدا جعلت  مرةًعدت للحج المبارك  وإن

 شاء فليبرز ليلقى موحدا فمن  فهذا اعتقادي وهو ديني ومذهبي

 إذا القي الحسام المهندا يفل  لساناً مثل سيٍف مهنٍد ويلقي

    : وقال
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 بالد رزقها غير ضيق فثم  إذا ضاق باب الرزق عنك ببلدٍة

  المتدفقفتسقي بكأس الذلة  والسكني بدار مذلٍة وإياك

 باب رزق اهللا عنك بمغلق وال  ضاقت الدنيا عليك برحبها فما

  : وقال

  وكذا التواضع ال يضر بعاقل  ليس التطاول رافعاً من جاهٍل

 التطاول ماله من حاصل ثم  يزاد إذا تواضع رفعةً لكن

  : وقال

 أبتغي من بعده أبداً فضال وال  من الدنيا بقوٍت يقيمني رضيت

 على علٍم أرد به جهال يعين  م القوت إال ألنهأرو ولست

  ألصغر ما في العلم من نكتٍة عدال  هذه الدنيا يكون نعيمها فما

  : وقال

 وحشتنا بوشك تالٍق ويزيل  أهللا يجمع بيننا في غبطٍة

 ناحت علي حمامة بفراق  ما طاب لي عيش فديتك بعدما

 لمشتاقيطيب العيش ل أال  اإلله لقد قضى في خلقه إن

  : تويف القاضي السجزي بسمرقند وهو قاٍض ا سنة مثاٍن وسبعني وثالمثائٍة، وقال أبو بكٍر اخلوارزمي يرثيه

 بدت بأساس الدين بعد تأطد  رأينا الناس حيرى لهدٍة ولما

  لقد مات الخليل بن أحمد: وقلنا  أفضنا دموعاً بالدماء مشوبةً

  خميس بن علي

إبراهيم بن احلسن أبو الكرم الواسطي احلوزي احلافظ النحوي األديب الشاعر ابن أمحد بن علي بن 
احملدث، حدث عن أيب القاسم عبد العزيز بن علي األمناطي، وأيب منصوٍر حممٍد الندمي العكربي، وأيب 

كان : القاسم علي بن أمحد البشري وغريهم من البغداديني والواسطيني، قال احلافظ أبو طاهٍر السلفي
يس من حفاظ احلديث احملققني مبعرفة رجاله، ومن أهل األدب البارع، وله شعر غاية يف اجلودة، ويف مخ

شيوخه كثرة، وقد عقلت عنه فوائد وسألته عن رجاٍل من الرواة فأجاب مبا أثبته يف جزء ضخم وهو 
بن سالمويه مخيس بن علي ابن أمحد بن علي بن إبراهيم بن احلسن : عندي وقد أملي علي نسبه وهو

ويف كتاب ابن نقطة مولده . احلوزي، ومولده سنة سبٍع وأربعني وأربعمائة، وكان إتقانه مما يعول عليه
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ومن . سنة اثنتني وأربعني وأربعمائة يف شعبان، ومات يف شعبان أيضاً بواسط سنة عشرس ومخسمائٍة
  : شعره

 يدعو بهن إلى الردى لمبتدٍع  مقاالت الكالم جميعها تركت

 دعاة إلى سبل المكارم والهدى  والزمت أصحاب الحديث ألنهم

 قال قلدت النبيمحمدا؟ إذا  وهل ترك اإلنسان في الدين غايةً

  : وقال

 ساقٍط أمراً سنيا من  من كان يرجو أن يرى

 عوسٍج رطباً جنيا من  فلقد رجا أن يجتنى

  خويلد بن خالد

ة بن كاهل بن احلارث بن غنم بن سعد بن هذيٍل اهلذيل أو ابن حمرز بن زبيد بن أسد بن خمزوم بن صاهل
ذؤيٍب شاعر جميد خمضرم، أدرك اجلاهلية واإلسالم، قدم املدينة عند وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم 

قدمت املدينة وألهلها ضجيج بالبكاء كضجيج احلجيج أهلوا : روى عنه أنه قال. وحسن إسالمه
بلغنا أن رسول اهللا : الوا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف روايٍة أنه قالمه؟ فق: باإلحرام فقلت

صلى اهللا عليه وسلم عليل وقع ذلك إلينا عن رجٍل من احلي قدم معتماً فأوجس أهل احلي خيفةً وأشعرنا 
للت أقاسي طوهلا حزناً، فبت بليلٍة باتت النجوم ا طويلة األناة ال ينجاب دجيورها، وال يطلع نورها، فظ
  : وأقارع غوهلا حىت إذ كان دوين السمر وقرب السحر، خفت فهتف هاتف وهو يقول

 النخيل ومعقد اآلطام بين  أجل أناخ باإلسالم خطب

  تذري الدموع عليه بالتسجام  النبي محمد فعيوننا قبض

    

داً الذابح، فتفاءلت به ذحباً يقع فوثبت من نومي فزعاً فنظرت إىل السماء فلم أر إال سع: قال أبو ذؤيٍب
يف العرب، وعلمت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قبض، أو أنه ميت فركبت ناقيت فسرت، فلما 

 فهي تلتوي عليه والقنفذ - يعين حيةً -أصبحت طلبت شيئاً أزجزه فعن يل القنفذ قد قبض على صٍل 
الناس عن احلق على القائم بعد رسول اهللا، مث يقضمه حىت أكله، فزجرت ذلك وقلت تلوي الصل انفتال 

واحلديث طويل ذكر فيه حضوره يف سقيفة بين ساعدة، . أولت أكل القنفذ له غلبة القائم على األمر
سئل حسان بن :  وروى ابن سالٍم عن أيب عمرو بن العالء أنه قال- رضي اهللا عنه -ومبايعة أيب بكٍر 
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وقال . أشعر الناس حياً هذيل، غري مدافٍع أبو ذؤيٍب: حياً، قال: قالواأحيا؟ : ثابٍت من أشعر الناس؟ قال
  : تقدم أبو ذؤيٍب مجيع شعراء هذيل بقصيدته العينية اليت يرثي فيها بنية، ومطلعها: ابن شبة

  والدهر ليس بمعتٍب من يجزع  المنون وريبه تتوجع أمن

 نفع؟منذ ابتذلت ومثل مالك ي  أميمة ما لجسمك شاحباً قالت

 أقض عليك ذاك المضجع إال  ما لجسمك ال يالئم مضجعاً أم

 بني من البالد فودعوا أودي  أما لجسمي إنه فأجبتها

 السرور وعبرةً ما تقلع بعد  نبي فأعقبوني حسرةً أودي

  : ومنها

 المنية أقبلت ال تدفع وإذا  حرصت بأن أدافع عنهم ولقد

 كل تميمٍة ال تنفعألفيت   وإذا المنية أنشبت أظفارها

 لريب الدهر ال أتضعضع أني  للشامتين أريهم وتجلدي

  أبأرض قومك أم بأخرى المضجع؟  من تلٍف مقيٍم فانتظر البد

  : ومنها

 ترد إلى قليٍل تقنع وإذا  راغبة إذا رغبتها والنفس

 بعيٍش ناعٍم فتصدعوا كانوا  كم من جميعي الشمل ملتئمي الهوى

ومن . بيتاً أورد ابن رشيٍق أبياتاً منها يف العمدة، وعدها يف املطبوع من شعر العربوهي حنو سبعني 
  : شعره ما أنشده له ثعلب

 شكاة ظاهر عنك عارها وتلك  الواشون أني أحبها وعيرها

  وإن تعتذر يردد علي اعتذارها  فإن أعتذر منها فإني مكذب

بك، وتويف يف غزوة إفريقية مع ابن الزبري، وقال وهو وشعرأيب ذؤيب كله على منٍط يف اجلودة وحسن الس
  : جيود بنفسه خماطباً ابن أخيه أبا عبيٍد

 الوعيد والحساب واقترب  عبيٍد وقع الكتاب أبا

  أحمر في حاركه انصباب  رحلي جمٌل منجاب وعند

  .مث قضى حنبه وداله ابن الزبري يف حفرته

  خيار بن أوفى النهدي
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صدع قنايت، وشيب . ما صنع بك الدهر؟ فقال يا أمري املؤمنني: لى معاوية فقال لهشاعر إسالمي دخل ع
وآلف . وأسبل الثياب. سوادي، وأفىن لذايت، وجرأ علي أعدائي، ولقد بقيت زماناً آنس باألصحاب

  : فقال له أنشدين ما قلت يف اخلمر والنهي عنها، فقال. فبادوا عين، ودنا املوت مين. األحباب

 تقربوها إنني غير فاعل فال  ن زيٍد ليس في الخمر رفعةأنهد ب

 الخمر حالالً شرار المنازل أخو  وجدت الخمر شيئاً ولم يزل فأني

 صحا بعد أزمان وطول تجاهل  قد رأينا من فتى ذي جهالٍة فكم

 ذليالً ضحكةً في المحافل فعاش  سيٍد قد قنعته مذلة ومن

  وا وهم أحدوثة في القوافلفأضح  فلله أقوام تمادوا بشربها

صدقت واهللا لكم من سيٍد أدمنها فتركته ضحكةً وأحدوثةً، ومن ذي رغبٍة فيها قد صحا : فقال معاوية
مات خيار . عنها فصار سيد قومه، واهللا ما وضع شيء الرجل كما وضعه الشراب، واهللا هلي الداء العياء

  .النهدي يف خالفة يزيد بن معاوية
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  الدالباب 
  ود بن القاضيدا

    

كان أديباً شاعراً فاضالً، وكان صديقاً حملمد بن بشٍري الرياضي الشاعر املشهور، وكان . أمحدبن أيب داود
ابن بشٍري كثري التردد عليه، ففقد ابن بشٍري يوماً أهلوه، وطلبوه فلم جيدوه، وكان مع أصحاب له خرج 

لونه عنه، فقال هلم اطلبوه يف مرتل حسٍن املغنية، فإن معهم للرتهة فجاءوا إىل القاضي داود بن أمحد يسأ
فلما كان بعد أياٍم جاء ابن بشٍري إليه . وجدمتوه وإال فهو يف حبسأيب شجاٍع صاحب شرطة مخار التركي

أو : كما بلغك، وقد قلت يف ذلك أبياتاً، قال: إيٍه أيها القاضي، كيف دللت على أهلي؟ قال: فقال له
  : دين من برك، هات، أي شيء قلت؟ فأنشدهفعلت ذلك أيضاً؟ ز

 وما دعا للصبح داٍع إلى  توجه كل يوٍم ومرسلٍة

 بعده قسم المتاع أرادوا  وقد فقدوه حتى تسائلني

 مقيماً للشراب وللسماع  لم تلقه في بيت حسٍن إذا

 األرض منه بالكراع يخط  ولم ير في طريق بني سدوٍس

 باليدين وبالذراع راًوطو  حزونها بالوجه طوراً يدف

 شٍك بحبسأبي شجاع بال  أعياك مطلبه وأمسى فقد

أيها القاضي لو غريك يقول يل هذا لعرف مصريه، مث يربح حىت أعطاه : فجعل ابن بشٍري يضحك ويقول
  .داود مائيت درهٍم وخلع عليه

  داود بن أحمد بن يحيى

قرأ القرآن بالروايات على . ادي املقريء األديبابن اخلضر أبو سليماين الداوودي الضرير امللهمي البغد
أيب احلسن علي بن عساكر البطائحي، وأيب الفضل أمحد بن حممد بن شفيٍف، وبرع يف األدب وكان 

مولعاً بشعرأيب العالء املعري حيفظ منه مجلةً صاحلةً، ولذلك كان الناس يرمونه بسوء العقيدة، تويف أبو 
  : وستمائة، ومن شعرهسليمان ببغداد سنة مخس عشرة 

 يأبى غير لقياكم والقلب  أعلل القلب بذكراكم

  أدناكم كم مني وأقصاكم؟  قلبي وبنتم فما حللتم

 القلب برياكم تروح  حبذا ريح الصبا إنها يا
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  : وقال

 غٍد على هوج النياق غداة  الرحمن أشكو ما أالقى إلى

 ؟أمر بكم أمر من الفراق  نشدتكم بمن زم المطايا

  وهل عيش ألذ من التالقي؟  وهل داء أمر من التنائي

  داود بن سلم

: موىل بين متيم بن مرة شاعر من خمضرمي الدولتني األموية والعباسية، كان يسكن املدينة، وكان يقال له

اآلدم لشدة سواده، وكان من أقبح الناس وجهاً وأشدهم خبالً، طرقه قوم بالعقيق فصاحوا به العشاء 
  فأين قولك إذ تقول؟ : ال عشاء لكم عندي وال قرى، قالوا: رى يا بن سلٍم، فقال هلموالق

 أقض منك لباناتي وأوطاري لم  يا دار هنٍد أال حييت من دار

  عقر العشار على يسر وإعسار  عودت فيها إذا ما الضيف نبهني

  .لستم من أولئك الذين عنيت: قال

خالد بن يزيد ابن معاوية، فلما دخل داره قام غلمانه إىل متاعه وقدم داود دمشق فرتل على حرب بن 
  : فأدخلوه وحطوا عن راحلته، مث دخل على حرٍب فأنشده

 حرباً لقيت النجاحا والقيت  فلما دفعت ألبوابهم

  ن، ويابي على العسر إال سماحا  يحمده المجتدو وجدناه

 الهرير وينسى النياحا يهاب  حتى ترى كلبهم يغشون

ال إذن لك : فأنزله وأكرمه وأجازه جبائزة عظيمٍة، مث استأذنه للخروج فأذن له وأعطاه ألف دينار وقال له
علي مىت جئت، فوده وخرج من عنده وغلمانه جلوس فلم يقم إليه منهم أحد، فظن أن حرباً ساخط 

: وه على رحله، فقال لهال وما ذاك؟ فأخربه أن غلمانه مل يعين: إنك على موجدٍة؟ قال: فرجع فقال له

وكان داود . إنا نرتل من جاءنا وال خنرج من خرج من عندنا: ارجع إليهم فسلهم، فرجع إليهم فقالوا له
  : منقطعاً إىل قثم بن العباس وفيه يقول

 ناق إن قربتني من قثم يا  نجوت من حٍل ومن رحلٍة

 اليسر ومات العدم حالفني  إنك إن بلغتنيه غداً

 واعتاض منها نعم فعافها  ا ال وبلى قد درىلم يدر م

  وما عن الخير به من صمم  عن قيل الخنا سمعه أصم
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  .تويف داود بن سلٍم يف حدود سنة عشرين ومائٍة

  داود بن الهيثم

    

قال اخلطيب البغدادي . ابن إسحاق بن البهلول بن حسان بن حسان بن سناٍن أبو سعٍد التنوخي األنباري
كان حنوياً لغوياً حسن املعرفة بالعروض واستخراج املعمى، فصيحاً كثري احلفظ : ينة السالميف تاريخ مد

للنحو واللغة واألدب واألشعار، وله شعر جيد، أخذ عن ابن السكيت وثعلب، ومسع من جده إسحق 
ه وابن شبة، وأخذ عنه ابن األزرق ومجاعة، وله كتاب يف النحو على مذهب ابن األزرق ومجاعة، ول

مات باألنبار سنة ست . كتاب يف النحو على مذهب الكوفيني، وكتاب خلق اإلنسان يف اللغة وغري ذلك
  : ومن شعره. عشرة وثالمثائة، وله مثان ومثانون سنةً

 للريح فيها مالعب وأشجارها  للمسك فيها روائح بساتيها

 أضحى بينهن تعاتب ضرائر  كأن هزيز الريح بين غصونها

  تضيء كما أمست تضيء الكواكب   الغر فيها مواكبالقباب كأن

 ما تهادته الصبا والجنائب إذا  فتيت المسك بين ترابها كأن

 ففائضة منها ومنها سواكب  تحتها األنهار تجري مياهها ومن

 تذاب وأسياف تهز قواضب  مجاريها سبائك فضٍة كأن

  دعبل بن علي

.  خداش بن خالد بن عبد بن دعبل بن أنس بن أنس بن خزميةابن رزين بن سليمان بن متيم بن شل بن

دعبل بن علي بن رزين بن عثمان ابن عبد اهللا بن بديل بن ورقاء : كذا قال أبو الفرج، وقال آخرون
إن أصله من الكوفة : شاعر مطبوع مفلق يقال. يتصل نسبه مبضر، أبو علٍي اخلزاعي، وعلى هذا األكثر

كثر مقامه ببغداد، وسافر إىل غريها من البالد فدخل دمشق ومصر، وكان هجاًء وقيل من قرقيسيا وكان أ
خبيث اللسان مل يسلم منه أحد من اخللفاء وال من الوزراء وال من أوالدهم، وال ذو نباهٍة أحسن إليه أو 

، مل حيسن، وكان بينه وبني الكميت بن زيٍد وأيب سعٍد املخزومي مناقضات، وكان من مشاهري الشيعة
وقصيدته التائية يف أهل البيت من أحسن الشعر، وأسىن املدائح قصد ا أبا علي بن موسى الرضا 

خبراسان، فأعطاه عشرةً آالف درهٍم وخلع عليه بردةً من ثيابه، فأعطاه ا أهل قٍم ثالثني ألف درهم فلم 
ي حمرمة عليكم، فدفعوا له ثالثني إا تراد هللا عز وجل وه: يبعها، فقطعوا عليه الطريق ليأخذوها فقال هلم

إنه كتب القصيدة يف ثوٍب وأحرم فيه وأوصى : ألف درهٍم فحلف كما واحداً فكان يف أكفانه، ويقال
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بأن يكون يف أكفانه، ونسخ هذه القصيدة خمتلفة، يف بعضها زيادات يظن أا مصنوعة أحلقها ا أناس 
  : من الشيعة، وإنا موردون هنا ما صح منها، قال

 وحي مقفر العرصات ومنزل  مدارس آياٍت خلت من تالوٍة

 والتعريف والجمرات وبالركن  رسول اهللا بالخيف من منى آلل

 وحمزة والسجاد ذي الثفنات  علٍي والحسين وجعفٍر ديار

 تعف لأليام والسنوات ولم  عفاها كل جوٍن مباكر ديار

 لصوم والصلوات؟عهدها با متى  قفا نسأل الدار التي خف أهلها

 في اآلفاق مفترقات أفانين  األولى شطت بهم غربة النوى وأين

 خر قاداٍت وخير حماة وهم  أهل ميراث النبيإذا اعتزوا هم

 ذو إحنٍة وترات ومضطغن  الناس إال حاسد ومكذب وما

 حنين أسبلوا العبرات ويوم  ذكروا قتلى بيدٍر وخيبٍر إذا

 بفٍخ نالها صلواتي وأخرى  ٍةبكوفاٍت وأخرى بطيب قبور

 تضمنها الرحمن في الغرفات  ببغداد لنفٍس زكيٍة وقبر

 مني بكنه صفات مبالغها  المصمات التي لست بالغاً فأما

 يفرج منها الهم والكربات  الحشر حتى يبعث اهللا قائماً إلى

 فيها بشط فرات معرسهم  نفوس لدى النهرين من أرض كربال

 لهم عمرة مغشية الحجرات  زمان كما ترىريب ال تقسمهم

 مدى الدهر أنضاء من األزمات  أن منهم بالمدينة عصبةً سوى

 الضبع والعقبان والرخماٍت من  زواٍر سوى بعض زور قليلة

    

 في نواحي األرض مختلفات لهم  كل حيٍن نومة بمضاجٍع لهم

 واتيختارون في السر مغاوير  كان منهم بالحجاز وأهلها وقد

 تصطليهم جمرة الجمرات فال  الواء السنين جوارهم تنكب

 جمر الموت والغمرات مساعر  وردوا خيالً تشمس بالقنا إذا
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 والفرقان ذي السورات وجبريل  فخروا يوماً أتوا بمحمٍد وإن

 ما عاشوا وأهل ثقاتي أحباي  في أهل النبيفإنهم مالمك

 اٍل خيرة الخيراتعلى كل ح  رشداً ألمري فإنهم تخيرتهم

 حبهم يا رب في حسناتي وزد  رب زدني من يقيني بصيرةً فيا

 عناٍة أو لحمل ديات لفك  أنتم من كهوٍل وفتيٍة بنفسي

 وأهجر فيكم أسرتي وبناتي  قصي الرحم من أجل حبكم أحب

 ألهل الحق غير موات عنيٍد  حبيكم مخافة كاشٍح وأكتم

 ألرجو األمن بعد وفاتي إنيو  حفت األيام حولي بشرها لقد

 وأغدو دائم الحسرات أروح  تر أني من ثالثين حجةً ألم

 من فيئهم صفرات وأيديهم  فيئهم في غيرهم متقسماً أرى

 وآل زياٍد حفل القصرات  فآل رسول اهللا نحف جسومهم

 رسول اهللا في الفلوات وآل  زياد في القصور مصونة بنات

 عن األوتار منقبضات أكفاً  وترهموتروا مدوا إلى أهل  إذا

 لقطع قلبي إثرهم حسراتي  الذي أرجوه في اليوم أو غٍد فلوال

 علي اسم اهللا والبركات يقوم  ال محالة خارج خروج

 على النعماء والنقمات ويجزي  فينا كل حٍق وباطٍل يميز

 ما ألقى من العبرات كفاني  نفسي جاهداً عن جدالهم سأقصر

 بعيٍد كل ما هو آت فغير  طيبي ثم يا نفس أبشريفيا نفسس 

 من عمري لطول حياتي وأخر  قرب الرحمن من تلك مدتي فإن

 منهم منصلي وقناتي ورويت  ولم أترك لنفسي رزيةً شفيت

 أحجاراً من الصلدات وأسمع  نقل الشمس من مستقرها أحاول

 تمع األهواء والشبها يميل  عارٍف لم ينتفع ومعانٍد فمن

 بين الصدر واللهوات تردد  منهم أن أموت بغصٍة قصاراى

 ضمنت من شدة الزفرات لما  باألضالع قد ضاق رحبها كأنك
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  .ومما خيتار من شعر دعبٍل قصيدته العينية اليت رثي ا احلسني عليه السالم قال

 للرجال على قناٍة ترفع يا  ابن بنت محمٍد ووصيه رأس

 جازع من ذا وال متخشع ال  مٍعوالمسلمون بمنظٍر وبمس

 عيناً لم تكن بك تهجع وأنمت  أجفاناً وكنت لها كرى أيقظت

 وأصم نعيك كل أذٍن تسمع  بمنظرك العيون عمايةً كحلت

  لك مضجع ولخط قبرك موضع  روضة إال تمنت أنها ما

  : ومن خمتاراته أيضاً قوله

  اليوم وهو مكينطوى الكشح عني   ماذا أرتجي من غد امريٍء خليلي

 به فقر امرٍئ لضنين يسد  وإن أمرأ قد ضن منه بمنطٍق

  : ومن خمتار شعره قوله

 أين يطلب ضل بل هلكا؟؟ ال  الشباب وأيةً سلكا؟ أين

 المشيب برأسه فبكى ضحك  تعجبي يا سلم من رجٍل ال

  قلبي وطرفي في دمي اشتركا  ال تأخذوا بظالمتي أحداً

  .مات سنة سٍت وأربعني ومائتني. وديوان شعٍر. ات الشعراءولد عبل كتاب طبق

  دعوان بن علي

    

ابن محاد بن صدقة اجلبائي أبو حممٍد الضرير املقريء، كان من أعيان القراء ببغداد متميزاً بالقراءة، بصرياً 
ٍر، وأيب قرأ القرآن بالروايات على أيب طاهٍر أمحد بن علي بن سوا. بالعربية، حسن الطريقة والسمت

اخلطاب علي ابن عبد الرمحن، وأيب القاسم حيىي بن أمحد السيب، ومسع عن احلسني بن أمحد بن حممد بن 
وقرأ عليه القرآن خلق . طلحة النعايل، واحلسني بن علي بن أمحد بن البسري، وأيب املعايل ثابت بن بنداٍر

  .اثنتني وأربعني ومخسمائةكثري، وروى عن عبد الرزاق بن عبد القادر اجليلي، تويف سنة 

  دكين بن رجاٍء الفقيمي

راجز مشهور، وفد على الوليد بن عبد امللك وكان الوليد متأهباً لسباق اخليل فقاد دكني فرسه للسباق، 
: أخرجوه من احللبة، قبح اهللا هذا، فقال دكني يا أمري املؤمنني: فلما رآه الوليد وكان الفرد دميماً قال
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فضحك الوليد وأمر خبتمه وأرسلت . غريه، فإن مل يسبق خيلك فهو حبيس يف سبيل اهللاواهللا مايل مال 
  : اخليل فجاء سابقاً فقال دكني

 الشمأل في الفالة يخدوني  أغتدي والطير في أكنات قد

 لم على لماتي وللندى  والليل لم يحسر عن القناة

 المعد مشرف القطاة ناتي  شنيٍب سابغ الصلعات بذي

 رباٍع ورباعيات ومن  ارٍح وأمٍن وآتق من

 عبٍل ومجذعات وجذٍع  ثنٍي ومثنيات ومن

  حتى إذا انشقت دجى الظلمات  على الجبل مسطرات بتن

 الغلمان بالوصاة وفرق  الخيل على اللبات ووضع

 يعبطن ذرى الصعدات أرسلن  كل ذي قرٍط مقزعات من

 مسحالتمن قسطالن القاع   دوين الشمس ملخصات يسرى

 بين الخط والغايات بالنصف  حتى إذا كن بمهويات

 سنا ضنٍط ملحمات وسط  أبيه على الشبات عضبن

 أمام سبق الغايات جاء  السراحين مصليات مثل

   من عرض للذمات منهن

  : وقال ميدح مصعب بن الزبري

 تزوري بالعراق مصعبا حتى  ناق خبى بالقيود خببا يا

 ورأيه المجربا بيانه  ينتخباعلم األنام إذ  قد

  يامرسل الريح الجنوب والصبا  وفي األمور عقله المؤدبا

 االء وشيجاً نسبا وخالق  للفلك تجري خببا وآذاناً

 ولحماً ودماً وعصبا عظماً  خلقاً بعد خلٍق عجبا يعيد

 الميأر مصعباً ما احتسبا أعط  وعما وابن عٍم وأبا خاالً

 يزين المنبر المنصبا فرعاً  ٍل مشرباله من سلسبي واجعل

 وإن قيل له هب وهبا هذا  دهياً ولساناً قصعبا قلباً
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 يعلكن الحديد المنشبا والخيل  وفضةً وذهبا جوارياً

 جعل الناس إليه سببا قد  تلجلجن أبازيم الشبا فوراً

  .مات دكني بن رجاء سنة مخٍس ومائٍة

  دكين بن سعيٍد الدارمي

اجز، وهو غري دكني بن رجا املتقدم واشتبها على ابن قتيبة يف طبقات الشعراء فجعلهما التميمي الر
واحداً، ودكني بن سعيد هذا هو الذي كان منقطعاً إىل عمر بن عبد العزيز حني كان والياً باملدينة 

ستأذن عليه قال يسامزه معأيب عوٍن وسامل بن عبد اهللا، فلما وىل عمر بن عبد العزيز اخلالفة قصده، فلما ا
  : إنه يف شغل برد املظامل، فترقب خروج عمر للصالة فلما خرج ناداة فقال: له احلاجب

 الدسائع العظائم وعمر  عمر الخيرات والمكارم يا

 أسد حق المسلم المسالم  إني امرؤ من قطن بن دارم

 تنتحى واهللا غير نائٍم إذ  بيع يميٍن باإلخاء الدائم

 عوٍن وعند سالٍم عندأبي  ٍل عاتمفي ظلمة لي ونحن

فدخل عمر على أمهات أوالده فما زال جيمع من عندهن العشرة والعشرين حىت مجع له ثالمثائة فأعطاه 
  .مات دكني هذا سنة تسٍع ومائٍة. إياها
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  الذالباب 
  ذو القرنين بن ناصر الدولة

    

كان أديباً فاضالً شاعراً .  املعروف بوجيه الدولةأيب حممٍد احلسن بن عبد اهللا، أبو املطاع بن محدان التغلي
مث عزل مث وليها سنة مخس عشرة وأربعمائٍة، وبقى إىل سنة . وىل إمرة دمشق سنة اثنيت عشرة وأربعمائٍة

  : ومن شعره. تسع عشرة وأربعمائٍة

 حين نكرر التوديعا وشهدت  كنت ساعة بيننا ما بيننا لو

  لمت أن من الحديث دموعاوع  أيقنت أن من الدموع محدثا

  : وقال

  أنا عنك إن فكرت أغنى  يا غانياً عن خلتى

 هما أزاال الملك عنا ق  التقاطع والعقو إن

 األرض مؤتلفين منا في  أن لن يتركا وأظن

 بيننا فيه ونفنى زع  يفنى الذي وقع التنا

  : وقال

  وقضى اهللا بعد ذاك اجتماعا  من هويته فافترقنا بأبي

 تسليمه علي وداعا كان  حوالص فلما التقينا فافترقنا

  : وقال

 عينيه أمضى من مضاربه ولحظ  الذي زرته بالسيف مشتمالً أفدي

 حتى لبست نجاداً من ذوائبه  خلغت نجادى للعناق له فما

  من كان في الحب أشقانا بصاحبه  فإن أسعدنا في نيل بغيته

  : وقال

 الزوال فإني لست بالراضى خوف  تهكان يرضى بذٍل في والي من

  تحت الصليب وال في موكب القاضي  قالوا فتركب أحياناً فقلت لهم

  .تويف أبو املطاع مبصر يف صفٍر سنة مثاٍن وعشرين وأربعمائة
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  الراءباب 
  راشد بن إسحاق بن راشد

كان أكثر شعره : الشعراء وقالأبو حليمة الكاتب، كان أديباً كاتباً شاعراً، ذكره ابن املرزبان يف طبقات 
 يف خادٍم - أيام كتابته له -يف رثاء متاعه، وإمنا كان يقول ذلك لتهمة حلقته من األمري عبد اهللا بن طاهٍر 

  .لعبد اهللا، واتصل راشد بالوزير حممد بن عبد اهللا الزيات، وله معه أخبار حسان

أيام املأمون، فلما قدم من احلج كتب إليه حج حممد بن عبد امللك يف آخر : حدث حيىي بن عباٍد قال
  : راشد الكاتب يقول

 إلى طلعتي ورؤيتيه واشتق  تنسى عهدي وال مودتيه ال

  عصب فذاك المأمول منك ليه  تجاوزت ما أقول إلى ال فإن

  .فأجابه حممد بن عبد امللك

 من تحت ماء دمعتيه اظر  مني بحيث يطرد الن إنك

 صحابي بفضل غيبتيه على  ومن زادني تودده وال

 !مني وماتقول ليه تريد  أحسن الترك والخالف لما ما

 يوم دعائي وال هديتيه  أنت ما نسيتك في يابأبي

 لك اهللا رافعاً يديه ه  بالذكر والدعاء لك الل ناجيت

 أن قد أجاب دعوتيه قادر  إذا ما ظننت بالملك ال حتى

  صاحباً معيهعشرين أقمت  إلى وضع النعال وقد قمت

 ولو من جلود راحتيه نعالً  لي صاحب أريد له وقلت

 الذي اختارها بشارتيه قال  القول عند واحدٍة فانقطع

 وقال في جنب حاجتيه شكر  عندي البشارة والش فقلت

  عصب اليماني بفضل خبرتيه  تخيرت بعد ذاك من ال ثم

 حتى زها علي بيه أرغب  لم أزل ببائعها موشيةً

 التقي زهده ورغبتيه حتى  يرفع في سومه وأرغبه

 بكثر اإلنعام قلتيه فاعذر  أتاك الذي امرت به وقد
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ومل أقف له على شعٍر خاٍل . وقال راشد الكاتب وهو جيود بنفسه يف مرضه الذي مات فيه بطريق مكة
  : من الفحش واون غريها

 ستبقوالدمع في خدي ي وبت  للنوم جفناً ليس ينطبق أطبقت

  وكيف يعرف طعم الراحة األرق؟  يسترح من له عين مؤرقة لم

 كل ما تشتهيه النفس يتفق ما  لو تم لي حجي ففزت به وددت

  ربيعة بن عامر

ابن أنيف بن شريح بن عمرو بن زيد بن عبد اهللا ابن عدس بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد 
    : وإمنا لقب مسكيناً لقوله: ل أبو عمٍر الشيباينمناة بن متيٍم، امللقب مبسكٍني، قا

 يعرفني جد نطق ولمن  مسكين لمن أنكرنى أنا

  لو أبيع النسا عرضي لنفق  أبيع الناس عرضي إننى ال

  : ومسي املسكني لقوله: وقال ابن قتيبة

  وإني لمسكين إلى اهللا راغب  مسكيناً وكانت لجاجةً وسميت

داً سيداً شريفاً، وكان بينه وبني الفرزدق مهاجاةٌ، فدخل بينهما شيوخ بين عبد وكان مسكني شاعراً جمي
اهللا وبين جماشعس فتكافا، واتقاه الفرزدق خشية أن يستعني عليه جبرير، واتقى مسكني الفرزدق خوفاً من 

  .أن يعينه عليه عبد الرمحن بن حساٍن

جنوت من زياٍد حني طلبىن، وجنوت من ابين : ئاًجنوت من ثالثة أشياء ال أخاف بعدها شي: وقال الفرزدق
رميلة وقد نذرا دمى، وما فاما أحد طلباه، وجنوت من مهاجاة مسكٍني الدارمى، ألنه لو هجاين 

اضطرين أن أهدم شطر حسىب، ألنه من حببوحة نسيب وأشراف عشريتى، فكان جرير حينئٍذ ينتصف مين 
  .بيدي ولساىن

  : لدارمي قولهومن خمتارات شعر مسكٍني ا

  وال خاشعاً ما عشت من حادث الدهر  ولست إذا ما سرني الدهر ضاحكاً

 أقي عرضي فيحرزه وفرى ولكن  جاعالً عضي لمالي وقايةً وال

 خر في من ال يعف لدى العسر وال  لدي عسري وأبدى تجمالً أعف

 وإخواني بأن يعلموا فقرى صديقي  ألستحي إذا كنت معسراً وإني

 وإعراضاً وما بي من كبر حياء  إخواني وما حال عهدهم عوأقط
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 يحيى ال يعدم بالء من الدهر ومن  يفتقر يعلم مكان صديقه ومن

  : ومن مستحسن شعره

 األحمق كالثوب الخلق إنما  األحمق أن تصحبه إتق

 الريح وهناً فانخرق حركته  رقعت منه جانباً كلما

  وهو يعيى من رتقكفتٍق أو  كصدٍع في زجاج بيٍن أو

 المجلس منه بالخرق أفسد  جالسته في مجلٍس وإذا

  زاد جهالً وتمادى في الحمق  نهنهته كي يرعوى وإذا

 كم وافق الشن الطبق فهنا  الفاحش القى فاحشاً وإذا

 كغراب السوء ما شاء نعق  الفحش ومن يعتاده إنما

 هقالناس وإن جاع ن رمح  أو حمار السوء إن اشبعته

 الجار وإن يشبع فسق سرق  كعبد السوء إن جوعته أو

 أرخته ضراراً فانخرق ثم  كغيرى رفعت من ذيلها أو

 جديد مثل ملبوٍس خلق هل  السائل عما قد مضى أيها

  .وقدم على معاوية فسأله أن يفرض له فأىب، فخرج من عنده وهو يقول

 ير سالٍحإلى الهيجا بغ كساٍع  أخاك إن من ال أخا له أخاك

  وهل ينهض البازي بغير جناح؟  ابن عم المر فاعلم جناحه وإن

  : وقال

 قبلي تنزل القدر وإليه  ونار الجار واحدة ناري

 يكون لبيته ستر أال  جاراً لي أجاوره ماضر

 يواري جارتي الخدر حتى  أغضى إذا ما جارتي برزت

 سمعي وما بي غيره وقر  عما كان بينهما ويصم

  عة بن يحيىربي

ابن معاوية بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن تغلب املعروف بأعشى بين تغلب، شاعر من شعراء 
الدولة األموية، كان نصرانياً وعلى النصرانية مات سنة اثنتني وتسعني، وكان يتردد بني البداوة واحلضارة، 
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ومن شعره قوله . حيث منازل قومهفإذا حضر سكن الشام، وإذا بدا نزل بنواحي املوصل ودار ربيعة 
  : ميدح بين عبد املدان احلارثيني

 حتى تناخى بأبوابها ك  نجران حتم علي فكعبة

 همو خير أربابها وقيساً  يزيد وعبد المسيح نزور

  ين والمسمعات بأقصابها  الورد والياسم يبادرنا

 الثالثة أزرى بها؟ فأي  دائم معمل وبربطنا

 إلى بأسبابها ومدت  ى آلٍةولما التقينا عل

 أسافل هدابها وجروا  إذا الخير آٍت فلوت بهم

  : وقال

 جاد عليها مسبل هطل خضراء  ما روضة من رياض الحزن معشبة

 بعميم النبت مشتمل موزر  الشمس فيها كوكب شرق يضاحك

    

  وال بأحسن منها إذ دنا األصل  بأطيب منها نشر رائحٍة يوماً

  ابتربيعة بن ث

ابن جلإ بن العيزار بن جلٍأ األسدي أبو ثابٍت الرقي الشاعر، استقدمه أمري املؤمنني املهدي فمدحه بعدة 
  : قصائد مشهورٍة فأجازه وأجزل صلته، وهو الذي قال يف يزيد بن حاٍمت املهليب ويزيد بن أسيٍد السلمى

 سليٍم واألغر ابن حاتم يزيد  ما ين اليزيدين في الندى لشتان

 أخو األزد لألموال غير مسالم  سليٍم سالم المال والغنى يزيد

  وهم الفتى القيسي جمع الدراهم  الفتى األزدي إتالف ماله فهم

وهو الذي يقول يف العباس بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس قصيدته املشهورة اليت مل يسبق إليها 
  : إجادةً ومنها

   ما قالها وأنت مخلد  ال        بن محمٍد قل لو قيل للعباس يا          

 وجدتك عمها أو خالها إال  ما إن أعد من المكارم خصلةً

 كواكبها وكنت هاللها كانوا  الملوك تسايروا في بلدٍة وإذا

 حللت براحتيك عقالها حتى  المكارم لم تزل معقولةً إن
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  : فبعت إليه العباس بدينارين فقال

  لتجري في الكرام كما جريت  حلىمدحتك مدحة السيف الم

 كذبت عليك فيها وافتريت  مدحةً ذهبت ضياعاً فهبها

 إذ مدحتك قد رثيت كأني  المرء ليس له وفاء فأنت

فقال : إن ربيعة الرقي قد هجاين فأحضره وهم بقتله: فلما بلغت العباس غضب وتوجه إىل الرشيد فقال
واهللا ما قال أحد يف : فأحضرها، فلما مسعها استحسنها وقالمره بإحضار القصيدة : يا أمري املؤمنني

يا غالم أعط ربيعة ثالثني ألف : دينارين، فغضب الرشيد بن العباس وقال: اخللفاء مثلها فكم أثابك؟ قال
وكان الرشيد . حبيايت ال تذكره يف شعرك ال تعريضاً وال تصرحياً: وقال له. درهٍم وخلعةً وامحله على بغلٍة

  .تويف ربيعة الرقي سنة مثاٍن وتسعني ومائٍة.  بأن يزوج العباس ابنته ففتر عنه لذلكقد هم

  رزق اهللا بن عبد الوهاب

  .أديب شاعر جميد ال أعرف من أمره غري هذا، تويف ببغداد سنة مثاٍن ومثانني وأربعمائٍة. التميمي البغدادي

  : ومن شعره

  لي معرضافبدا الوشاة له فو  حبيب زارني متنكراً بأبي

 ونيل حال بينهما القضا أمل  وكأنه وكأنهم فكأنني

  : وقال

  فليت دار الرقيق لم تكن  دار الرقيق أرقني شارع

 فداء لوجهها الحسن أنا  فتاة للقلب فاتنة به

  رزين العروضي الشاعر

 بن أخذ عن عبد اهللا بن هارون بن السميدع البصري العروضي مؤدب آل سليمان، وكان عبد اهللا
هارون يقول أوزاناً غريبةً من العروض، فنحا رزين حنوه يف ذلك، فأتى فيه ببدائع مجٍة، وكان رزين من 

حدث دعبل أنه نزل هو ورزين بقوٍم من بين خمزوٍم فلم يقرومها وال . أصحاب دعبٍل اخلزاعي الشاع
  : أحسنوا ضيافتهما، قال دعبل فقلت فيهم

  حيث ال تطمع المسحاة في الطينب  من بني مخزوم بت بهم عصابة

  : مث قلت لرزين أجز، فقال

 النفاق وأبناء المالعين بني  في مضغ أعراضهم من خبزهن عوض
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  : ومن شعر رزيٍن أيضاً

  على الخائف المطلوب كفة حابل  بالد اهللا وهي عريضة كأن

 ترمي غليه بقاتل تيممها  إليه أن كل ثنيٍة تؤدي

  : وقال

 شرهم المنون األكذب وكذاك  و الصدوق مقالةًخير الصديق ه

 بالوعد راغ كما يروغ الثعلب  غدوت له تريد نجازه فإذا

  تويف رزين العروضي سنة سبٍع وأربعني ومائتني 

  رسته بن أبي األبيض األصبهاني

لناس كان مليح الشعر أشبه ا: ذكره محزة بن احلسن األصبهاين يف تاريخ أصبهان فقال. الضرير الشاعر
شعراً ببشار بن برد، محل من أصبهان إىل بغداد وأدخل على زبيدة بنت جعفر زوج الرشيد وكان دميماً 

أيتها السيدة، إمنا املرء بأصغريه، مث أنشدها : فقال رشته. تسمع باملعدي خري من أن تراه: فلما رأته قالت
  : وله شعر كثري ومنه قوله. وأخذ جائزا

 من قديم الزمان عنهم كليل  انياإلخوة الذين لس أيها

  صحت شهراً كما يصيح الدليل  للسالم حتى إذا ما جئتكم

    

 مالي إذا إليهم سبيل قلت  قيل قد أدخل الخوان عليهم

  : وقال

 كل نبيه ومات  قد مات كل نبيٍل

 وفقيه وفاضٍل  كل أديٍب وما

 الخالئق فيه كل  ال يوحشنك طريق

  عني ومائٍة مات رستة سنة مخس وسب

  رمضان بن رستم

ابن حممد بن علينب رستم بن هردوز، فخر الدين ابن الساعايت اخلراساين األصل الدمشقي، وهو أخو اء 
الدين أيب احلسن علي بن رستم بن الساعايت الشاعر املشهور، وكان فخر الدين هذا طبيباً فاضالً أديباً 

حلكمية، وكان يكتب خطا منسوباً يف غاية اجلودة، وتلقى صناعة وله معرفة تامة باملنطق والعلوم ا. شاعراً
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الطب عن رضي الدين أيب احلجاج يوسف بن حيدٍر الرحيب املوجود اآلن يف دمشق، والزمه زماناً 
طويالً، والعلوم األدبية عن تاج الدين زيٍد الكندي، وكان خبرياً بعلم املوسيقى وحيسن الضرب بالعود، 

: وله من التصانيف. ت جمالسه غري مرٍة، وبلغتنا وفاته سنة مثاين عشرة وستمائٍةلقيته بدمشق وحضر

  : حواش على القانون البن سينا، وتكملة كتاب القولنج له، واملختار من األشعار، وغري ذلك، ومن شعره

 في صفرة اللون يحكي لون مسكين  وروضٍة زاد باألترج بهجتها

  رقة الغصن أم من خوف سكين؟؟من ف  منه فما أدرى أصفرته عجبت

  : وقال

 ألنني بينهم فارس  قومي على صنعتي يحسدني

  لن يستوي الدارس والناعس  في ليلى واستنعسوا سهرت

  : وقال

 كل ما يهوي وما يتحبب من  حسب المحب تلذذ بغرامه

  من كان في شئ سواها يرغب  المحبة ال تريح بروحها راح

  الرماح بن أبرد

بان بن سراقة بن قيس بن سلمى بن ظامل بن جذمية بن يربوٍع أو شرحبيل املري املعروف بابن أبن ثو
وهو شاعر جميد من خمضرمي الدولتني األموية . ميادة وهي أمه وكانت صقلبيةً، وكان يزعم أا فارسية

ه يف العرب مات يف خالفة املنصور سنة تسٍع وأربعني ومائٍة، ومن شعره يفخر بنسب أبي. والعباسية
  : ونسب أمه يف العجم

  بأكرم من نيطت عليه التمائم؟  غالم بين كسرى وظالٍم أليس

 بجدي ظالٍم وابن ظالم وجئت  أن جميع الناس كانوا بتلعٍة لو

 على أقدامنا بالجماجم سجوداً  لظلت رقاب الناس خاضعةً لنا

  :  يزيد ومطلعهاومن خمتار شعره قصيدته البائية اليت مدح ا الوليد ابن

 الرياح ومستن له طنب سافي  هل تعرف الدار بالعلياء غيرها

 ظبية ترعى وتنتصب كأنها  لبيضاء مسود مسائحها دار

 فقلبها شفقاً من حوله يجب  ألكحل ألقته بمضيعٍة تحنو

 الناس عيناً حين تنتقب وأملح  أطيب الناس ريقاً بعد هجعتها يا
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 عند خالء اللهو أغتصب ولست  ألهاليست تجود بنيٍل حين أس

 الضجيج وفي أنيابها شنب على  مرفقيها إذا ما عولجت حجم في

 القناديل فيها الزيت واللهب مثل  ذات أهواٍل كواكبها وليلٍة

 استوى مغفالت البيد والحدب إذا  قد جبتها جوب ذي المقراض ممطرٍة

 ها طربترنم حاٍد خلف إذا  كأن الدبر يلسعها بعنتريٍس

 المعط من لبنان والكتب ودونه  الوليد أبي العباس قد عجلت إلى

 زين أعلى نبته الشرب كالمخل  مائةً صفراً مدامعها أعطيتني

 الغراب غزاه الصر والحلب مثل  يافع جعد مفارقه يسوقها

 ذات فرٍق نابها صخب وهامة  سبيٍب صهيبياً له عرف وذا

 لي نفحةً طارت بها العرب فحتن  أتيتك من نجد وساكنه لما

 اعتفي سنق يلقي له العشب كما  امرؤ أعتفي الحاجات أطلبها إني

 يلح بعظم القارب القتب كما  ألح على الخالن أسألهم وال

 عن ماله حين يسترخي به لبب  وال أخادع ندماني ألخدعه

    

 كلهم بالتاج معتصب ثالثة  وابناك لم يوجد لكم مثل وأنت

  شوس الحواجب واألبصار إن غضبوا  إذا طابت نفوسهم بونألطي

 وادع الرواة إذا ما غب ما اجتلبوا  إلى شعراء الناس كلهم قسني

 وما مانوا وما كذبوا فأحسنوه  وإن قال أقوام مديحهم إني

 حين يجري ليس يضطرب عنانه  أمامهم جري امرٍئ فلٍج أجري

  : وقال أيضاً

 من عهد الشباب مالعبه وأبكاك  ك سبقةًسبقتك اليوم عينا لقد

 لنا أبداً أو يرجع الدر حالبه  عيٍش قد مضى ليس راجعاً وتذكار

 أن يقضب الحبل قاضبه محاذرةً  فؤادي في يٍد خبثت به كأن

 لمحمول عليه فراكبه أظن  من وشك الفراق وإنني وأشفق
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 نا غالبهإذا جد جد البين أم أ  اهللا ما أدرى أيغلبني الهوى فو

 فمثل الذي القيت يغلب صاحبه  فإن أستطيع أغلب وإن يغلب الهوى

  وشعر ابن ميادة كثري اكتفينا مبا ذكرناه منه 

  رؤبة بن العجاج

واسم العجاج عبد اهللا بن رؤبة بن أسد بن صخر بن كنيف بن عمرية يتصل نسبة بزيد بن مناة، الراجز 
 والنسابة - رضي اهللا عنه -مسع من أيب هريرة .  البصرةاملشهور من خمضرمي الدولتني ومن أعراب

وروى عنه أبو عبيدة معمر بن املثىن، والنضر بن مشيٍل وخلف األمحر . البكري، وعداده يف التابعني
  : ومن رجزه. وله رجز مشهور مات يف زمن املصور سنة مخٍس وأربعني ومائٍة. وغريهم

 تملقترضاها وال  وال  العجوز غضبت فطلق إذا

 المس كمس الخرنق لينة  واعمد ألخرى ذات دٍل مونق

    إذا مضت مثل السياط المشق

  : ومنه وهو مشهور

 مصيف مشتى مقيظ  يك ذا بٍت فهذا بتى من

    أخذته من نعجات ست

  : وله شعر قليل منه

 أقلن بالشباب افتخارا ب  أيها الشامت المعير الشي

 فوجدت الشباب ثوباً معارا  قد لبست الشباب غضا طريفاً
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  الزاءباب 
  زاكي بن كامل بن علٍي

. كان أديباً فاضالً شاعراً رقيق الشعر. أبو الفضائل املعروف باملهذب اهلبيت القطيفي امللقب بأسري اهلوى

  : ومن شعره. مات سنة سٍت وأربعني ومخسمائٍة

  ومهجتي منهما أضحت على خطر  لحظهما أمضى من القدر عيناك

 يضرك لو متعت بالنظر؟ ماذا  أحسن الناس لوال أنت أبخلهم يا

 فقد حذرت وما وقيت من حذر  بالخيال وإن ضنت يداك به جد

 تبتلي مقلتي بالدمع والسهر ال  من تمكن في قلبي الغرام به يا

 بها نضو أشواٍق على سفر تحيى  زود بتوديعٍة أو وقفٍة فعسى

  : وقال

 ما يفعل الصمصامة الذكر أضعاف  الصحاح بناألحاظه المرضى  أفعال

 القلوب ويقوى وهو منكسر على  من جفنة بالضعف منتصراً عجبت

 ماء الشباب بنار الحسن تستعر  لهيب خدوٍد كلما سقيت ومن

 عرف رياه أهل الغرب قد سكروا من  إن مج في الشرق من فيه الرضاب ترى

 مع واألسقام والسهروالد الوجد  صدق غرامي فيك أربعة شهود

  : وقال

  طال بي في حبك المرض  ما عنك لي عوض سيدي

 ليس تغتمض فجفوني  بال ذنٍب تهددني كم

 أبالي، هجرك الغرض ال  الهجر تقتلنى؟ أبغير

 ما تشاء لست أعترض  في رضاك فقل ورضائي

 أداويه وينتقض كم  لي داء أموت به أنت

  زائدة بن نعمة بن نعيٍم

مة التتري املعروف باحملفحف، كان شاعراً جيد الشعر نقي األلفاظ خمتارها، رقيق املعاين، ميدح أبو نع
السادات وأهل البيوتات، لقيته حبلب سنة مثانني ومخسمائٍة، وتويف سنة ست ومثانني ومخسمائة، ومن 

  : شعره
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 هين وناشط وغوال غير  أصبح الربع من سمية خالي

  ال وأشعث الرأس بالفي رم  كأنهن حمام وثالث

    

 بالغدو واآلصال نسجها  الرياح مما توالى هللته

 ومن صباً وشمال وجنوٍب  قبول ومن دبوٍر سنوٍج من

 برسوم الديار واألطالل  الغيث غير سيب حياه يجلب

 جيٍد من العرائس حالي مثل  كل نبٍت من الربيع وزهٍر

  و في الحجالفي ظالل الخيام أ  الذي عهدنا لديه وكذاك

 برقيق الغروب عذٍب زالل  براقة الثنايا تراها كل

 بقرقٍف جريال مازجته  الغمام من بعد وهٍن وكأن

  صرت في عينها كشوك السبال  في عينها كمرود كحٍل كنت

 أرذل اإلبدال وتبدلت  صار السواد مني بياضاً حيث

  زبان بن العالء

ن احلصني بن احلارث ابن جلهمة بن حجر بن خزاعة بن مازن بن ابن عمار بن العريان بن عبد اهللا ب
مالك بن عمرو بن متيم بن مر بن أد بن طاخبة بن الياس بن مضر بن معد بن عدنان، اإلمام أبو عمرو بن 

واختلف يف امسه على أحٍد وعشرين قوالً، والصحيح . العالء التميمي املازين البصري أحد القراء السبعة
  : ا روي أن الفرزدق جاء معتذراً إليه من أجل هجٍو بلغه عنه، فقال له أبو عمرٍوأنه زبان مل

  من هجو زبان لم تهجو ولم تدع  زبان ثم جئت معتذراً هجوت

: ولد أبو عمرٍو مبكة سنة مثاٍن أو مخٍس وستني، ومات بالكوفة سنة أربٍع ومخسني ومائٍة، أخذ مبكة

 كثريٍة منهم أنس بن مالٍك، واحلسن البصري، وسعيد بن جبري، واملدينة والكوفة والبصرة عن شيوٍخ
وأخذ النحو عن نصر بن عاصٍم الليثي، وأخذ عنه القراءة عرضاً ومساعاً مجاعة كثريون . وعكرمة، وجماهد

عبد اهللا ابن املبارك واليزيدي، وأخذ عنه النحو اخلليل بن أمحد، ويونس بن حبيٍب البصري، وأبو : منهم
أبو عبيدة معمر ابن املثىن، واألصمعي، ومعاذ بن : يزيدي، وأخذ عنه األدب وغريه طائفة منهمحممد ال

وروى عنه احلروف سيبويه، وكان أعلم الناس بالعربية والقرآن، وأيام العرب . مسلٍم النحوي وغريهم
بغي أن لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله يف كل شئ كان ين: وكان يونس بن حبيٍب يقول. والشعر



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  801  

أبو عمرٍو أعلم الناس بالقراءات العربية وأيام العرب : يؤخذ بقول أيب عمرو بن العالء، وقال أبو عبيدة
والشعر، وكانت دفاتره ملء بيته إىل السقف مث تنسك فأحرقها، وأما حاله يف أهل احلديث فقد وثقه حيىي 

  .، وروى عنه فوائد كثرية يطول ذكرهاصدوق حدة يف القراءة وله أخبار حسان: بن معٍني وغريه وقالوا

  الزبير بن كبار بن عبد اهللا

ابن مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام، أبو عبد اهللا القرشي ألسدي، كان عالمةً نسابةً 
أخبارياً وعلى كتابه يف أنساب قريش االعتماد يف معرفة نساب القرشيني، أخذ عن سفيان بن عيينة 

وكان ثقةً من أوعية العلم وال يلتفت لقول أمحد بن . ى عنه ابن ماجة وابن أيب الدنيا وغريمهاوغريه، ورو
كنت حبضرة األمري حممد بن عبد اهللا : إنه منكر احلديث حدث موسى بن هارون قال: علي السلماين فيه

اعدت بيننا األنساب إن ب: بن طاهر فاستأذن عليه الزبري بن بكاٍر، فلما دخل عليه أكرمه وعظمه وقال له
أبعد : فقد قربت بيننا اآلداب، وإن أمري املؤمنني أمرين أن أدعوك وأقلدك القضاء، فقال له الزبري بن بكاٍر

فتلحق بأمري : ما بلغت هذا السن ورويت أن من وىل القضاء فقد ذبح بغري سكٍني أتوىل القضاء؟ فقال له
 بعشرة آالف درهٍم وعشرة ختوت ثياٍب وظهٍر محله وحيمل أفعل، فأرم له: املؤمنني بسر من رأى فقال له

إن رأيت يا أبا عبد اهللا أن تفيدنا شياً نرويه : ثقله إىل حضرة سر من رأى، فلما أراد االنصراف قال له
انصرفت من عمرة احملرم فبينا أنا بأثاية العرج إذ أنا جبماعٍة جمتمعٍة فأقبلت . عنك ونذكرك به، قال نعم

إذا برجٍل كان يقنص الظباء وقد وقع ظيب يف حبالته، فذحبه فانتقض يف يده فضرب بقرته صدره إليهم، و
  : فلما رأت زوجها ميتاً شهقت مث قالت. فنشب القرن فيه فمات، وإذا بفتاٍة أقبلت كأا امللهاة

  على األثاية ما أودى به البطل  خشن لو بطل لكنه أجل يا

 يا خشن لوال غيره جلل وذاك  خشن جمع أحشائي وأقلقها يا

 في أكف القوم محتمل وبعلها  فتاة بني نهٍد عالنيةً أضحت

    

  فحال من دون ظبي الريمة األجل  راغبةً فيه أضن به وكنت

. الظيب مذبوح، والرجل جريح ميت، والفتاة ميتة: مث شهقت فماتت، فما رأيت أعجب به من الثالثة

  : قوله: األمري أعلم، قال: أي شيء أفدنا من الشيخ؟ قالوا:  عبد اهللافلما خرج قال األمري حممد بن

  أضحت فتاة بني نهٍد عالنية

مث وىل الزبري بن بكاٍر قضاء مكة، ومات ا . أي ظاهرةً وهذا حرف مل أمسعه يف كالم العرب قبل اليوم
تني، وللزبري بن بكار من وهو قاض عليها ليلة األحد لسبع بقني من ذي القعدة سنة سٍت ومخسني ومائ
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. وكتاب نوادر أخبار النسب. وكتاب أخبار العرب وأيامها. كتاب أنساب قريٍش وأخبارها: التصانيف

وكتاب وفود . وكتاب املوفقيات يف األخبار، ألفه للموفق باهللا، وكتاب مزاح النيب صلى اهللا عليه وسلم
رأيته خبط ابن السكري، : قال ابن الندمي. خلوكتاب الن. وكتاب األوس واخلزرج: النعمان على كسرى

. وكتاب إغارة كثري على الشعراء. وكتاب العقيق وأخباره. وكتاب االختالف: وكتاب نوادر املدنيني

وأخبار أيب . وأخبار أيب دعبٍل اجلمحي. وأخبار ابن قيس الرقيات. وأخبار ابن الدمينة. وأخبار ابن ميادة
وأخبار توبة بن احلمري وليلى األخيلية . وأخبار ابن هرمة. بار األحوصوأخ. وأخبار األشعث. السائب

وأخبار حساٍن، وأخبار مجيل، وأخبار عبد الرمحن بن حسان . وأخبار حاٍمت. وأخبار أمية بن أيب الصلت
وأخبار العرجي، وأخبار عمر بن أيب ربيعة، وأخبار كثٍري، وأخبار انون، وأخبار نصيٍب، وأخبار هدبة 

  .بن اخلشرم، وأخبار زياٍد وغري ذلكا

  زند بن الجون

املعروف بأيب دالمة الكويف، أسود، من موايل بين أسٍد، أدرك آخر أيام بين أمية، ونبغ يف أيام بين العباس، 
وله مع . وانقطع إىل السفاح واملنصور واملهدي، ومات يف خالفة املهدي سنة إحدى وستني ومائتني

ار كثرية ونوادر مجة، فمن ذلك أنا أبا جعفر املنصور أمر أصحابه بلبس السواد اخللفاء واألمراء أخب
وأن يعلقوا السيوف يف . "فسيكفيكم اهللا وهو السميع العليم": وقالنس طوال، ودراريع كتب عليها

بشر : كيف أصبحت يا أبا دالمة؟ قال: املناطق، فدخل عليه أبو دالمة يف هذا الزي، فقال له املنصور
وما ظنك يا أمري املؤمنني مبن أصبح وجهه يف وسطه، : كيف ذلك ويلك؟ قال:  يا أمري املؤمنني، قالحاٍل

وسيفه على استه، ونبذ كتاب اهللا وراء ظهره، وصبغ بالسواد ثيابه، فضحك املنصور ووصله، وأمر بتغيري 
  : ذلك الزي، ويف ذلك يقول أبو دالمة

  ٍل زاده في القالنسفجاد بطو  نرجى من إماٍم زيادةً وكنا

 دنان يهوٍد جللت بالبرانس  على هام الرجال كأنها نراها

وخرج أبو دالمة مع روح بن حاٍمت املهليب يف بعث لقتال الشراة، فلما نشبت احلرب أمره روح مببارزة 
  : فارس من الشراة يدعو إىل الرباز، فقال أبو دالمة

 خزي بي بنو أسدالبراز فت إلى  أعوذ بروٍح أن يقدمني أني

 يفرق بين الروح والجسد مما  البراز إلى األقران أعلمه إن

 لجميع الخلق بالرصد وإنها  خالفتك المنايا إن صمدت لها قد

  وما ورثت اختيار الموت عن أحد  إن المهلب حب الموت أورثكم
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 خلقت فرداً فلم أجد لكنها  أن لي مهجةً أخرى لجدت بها لو

  .وأليب دالمة شعر كثري كله جيد وفيما أوردناه منه كفاية. وأعفاهفضحك منه روح 

  زياد بن سلمى

أبن عبد القيس، أبو أمامة العبدي، املعروف بزياٍد األعجم، موىل عبد القيس، قيل له األعجم للكنٍة كانت 
 يف عده ابن سالٍم. أدرك أبا موسى األشعري وعثمان بن أيب العاص، وشهد معهما فتح إصطخر. فيه

ال تعجل حىت : الطبقة السادسة من شعراء اإلسالم، وهم الفرزدق جاء عبد القيس، فأرسل إليه زياد
  : أهدي إليك هديةً، فبعث إليه

 أراه في أديم الفرزدق مصحاً  ترك الهاجون لي إن هجوته فما

 أبقوه للمتعرق لكاسره  تركوا عظماً يرى تحت لحمه وما

 مخ الساق منه وأنتفى وأنكت  امهسأكسر ما أبقوه لي من عظ

  لكالبحر مهما يلق في البحر يغرق  وما تهدي لنا إن هجوتنا وإنا

  .ما إىل هجاء هؤالء من سبيٍل ما عاش هذا العبد: فلما بلغ الفرزدق الشعر قال

    

ر ودخل زياد على عبد اهللا بن جعفر فسأله يف مخس دياٍت فأعطاه، مث عاد فسأله يف مخس دياٍت أخ
  : فأعطاه، مث عاد فسأله يف عشر دياٍت فأعطاه، فأنشأ يقول

 فوق منيتنا وزادا وأعطى  الجزيل فما تلكا سألناه

 ثم عدت له فعادا فأحسن  ثم أحسن ثم عدنا وأحسن

  تبسم ضاحكاً وثنى الوسادا  ال أعود إليه إال مراراً

  : وقال يرثي املغرية بن املهلب

  قبراً بمرو على الطريق الواضح  االسماحة والمروءة ضمن إن

 للموت بين أسنٍة وصفائح  المغيرة بعد طول تعرٍض مات

 الهجان وكل طرٍف سابح كوم  مررت بقبره فاعقر به فإذا

 يكون أخا دٍم وذبائح فلقد  جوانب قبره بدمائها وانضح

  .تويف زياد يف حدود املائة. وهي من أحسن املراثي

  زيد بن الحسن
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 بن احلسن بن زيد بن احلسن بن سعيد بن عصمة بن محري بن احلارث ذي رعٍني، تاج الدين أبو ابن زيد
. ولد ببغداد سنة عشرين ومخسمائٍة. اليمن الكندي البغدادي مث الدمشقي النحوي، اللغوي املقرئ احملدث

خلياط، وعلى أيب قرأ النحو على أيب حممٍد سبط أيب منصوٍر ا. وتويف بدمشق سنة سبع وتسعني ومخسمائة
السعادات هبة اهللا بن الشجري وابن اخلشاب، واللغة على أيب منصوٍر موهوٍب اجلواليقي، ومع احلديث 

قدم دمشق فتقدم فيها وتصدر وازدحم عليه الطالب، وانتقل من مذهب . من ابن عبد الباقي وآخرين
واختص .  مث اتصل بأخيه صاحب محاةاحلنابلة إىل مذهب احلنفية، فتوغل فيه وأفىت واستوزره فروخ شاه،

به وقرأ عليه امللك املعظم عيسى العربية، فأقرأه كتاب سيبويه واإليضاح أليب علي الفارسي، وشرح 
وكتب اخلط املنسوب وكانت له خزانة . وقرأ عليه مجاعة القراءة والنحو واللغة. سيبويه البن درستويه

على ديوان املتنيب وأخرى على خطب ابن نبانة وكتاب نتف وله تعليقات . كتب جليلة يف جامع بين أمية
اللحية من ابن دحية رد فيه على ابن دحية الكليب يف كتابه الذي مساه الصارم اهلندي يف الرد على 

الكندي، وكتاب يف الفرق بني قول القائل طلقتك إن دخلت الدار وبني إن دخلت الدار طلقتك، ألفه 
  : ومن شعره: وله غري ذلكجواباً لسؤاٍل ورد عليه، 

 فرقت بينه الليالي وبيني  المني في اختصار كتبي حبيب

 أن المداد إنسان عيني فيه  قد أطلت لكن عذرى ليتني

  زيد بن الحسن

  : األحاظي التميمي، أديب شاعر كان بعد اخلمسمائة، ومن شعره قوله يف سلطان شاحط من بالد اليمن

  يأتي الزما من موضع الغائط  لنا السلطان في شاحٍط قالوا

 بل السلطان من هابط؟ قالوا  هل السلطان من فوقه قلت

  زيد بن علي

ابن عبد اهللا أبو القاسم الفارسي الفسوي، كان عالمةً فاضالً حنوياً لغوياً مشاركاً يف عدة علوٍم، أخذ 
ه، وقرأ على الشريف أيب النحو عن أيب احلسني ابن أخت أيب علٍي الفارسي، وروى عنه اإليضاح خلال

الربكات عمر بن إبراهيم الكويف، وأخذ احلديث عن أيب ذٍر اهلروي وغريه، وأقرأ العربية حبلب ودمشق، 
مات بطرابلس يف . وله شرح اإليضاح يف النحو أليب علٍي الفارسي، وشرح احلماسة أليب متاٍم وغري ذلك

  .ذي احلجة سنة سبٍع وستني وأربعمائة
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  السينباب 
  سالم بن أحمد

ابن ساٍمل شيخنا أبو املرجي بن أيب الصقر التميمي احلاجب املعروف باملنتخب، النحوي العروضي 
البغدادي، كان أديباً فاضالً حنوياً منفرداً بالعروض، مسع صحيح مسلٍم من املؤيد الطوسي، وكان حمبوباً 

 يف النحو، وكتاب يف العروض، قرأت عليه العربية والعروض ببغداد، وله أرجوزة. حسن األخالق
مات ببغداد يوم األحد خامس ذي القعدة سنة . وكتاب يف القوايف، وكتاب يف صناعة الشعر وغري ذلك

  .إحدى عشرة وستمائٍة

  السائب بن فروخ

مسع عبد اهللا بن عمرو بن العاص، . أبو العباس الضرير املكي الشاعر، موىل بين جذمية ابن عدي بن الديل
 عطاء وحبيب بن أيب ثابٍت وعمرو بن دينار ووثقه أمحد، وروى له البخاري ومسلم وروى عنه

والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وكان منحرفاً عن آل أيب طالٍب مائالً إىل بين أمية مادحاً هلم، 
  : وهو القائل أليب الطفيل عامر بن واثلة وكان شيعياً

 واهللا الشهيد لمختلفان  لعمرك إنني وأبا طفيل

    

  كما ضلت عن الحق اليهود  ضلوا بحب أبي تراب لقد

  : وهو القال رثى بين أميةً عند انقضاء دولتهم

 بمضيعٍة أيتام وبناتهم  نساء بني أمية أيماً أمست

 يسقط والجدود تنام والنجم  نامت جدودهم وأسقط نجمهم

 محتى الممات سال فعليهم  خلت المنابر واألسرة منهم

  .تويف أبو العباس األعمى بعد سنة سٍت وثالثني ومائٍة

  سحيم بن حفٍص

كتاب : تويف سنة تسعني ومائٍة، ذكره ابن الندمي وذكر له من املصنفات. أبو اليقظان األخباري النسابة
أخبار متيٍم، كتاب حلق متيٍم بعضها بعضاً، كتاب نسب خندٍف وأخبارها، كتاب النسب الكثري كتاب 

  .درالنوا

  سراج بن عبد الملك بن سراٍج



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  806  

أبو احلسني بن أيب مروان النحوي اللغوي األخباري األديب الشاعر، كان عامل األندلس يف وقته، كان 
جيتمع إليه مهرة النحاة كابن األبرش وابن البادش ومن يف طبقتهما يتلقون عنه لوقوفه على دقائق النحو 

  : ومن شعره. ه القاضي عياض وابن خرية وغريمهاولغات العرب وأشعارها وأخبارها، روى عن

  في آمٍل شكر المعروف أو كفرا  الصنائع ال تحفل بموقعها بث

 الغمائم ترباً كان أو حجرا منها  ليس يبالي حينما انكسبت كالغيث

  .مات ابن أيب مروان سنة مثاٍن ومخسمائة

  السري بن أحمد بن السري

أسلمه أبوه صبياً للرفائني بالوصل . ي الرفاء املوصلي الشاعر املشهورأبو احلسن الكندي املعروف بالسر
كتب إليه يف ذلك احلال صديق له يسأل عن . فكان يرفو ويطرز، وكان مع ذلك ينظم الشعر وجييد فيه

  : خربه وحاله يف حرفته فكتب إليه

  يسري من الحب وإعساري  يكفيك من جملة أخباري

 ففضلي بينهم عاري قصاًن  سوقٍة أفضلهم مرتٍد في

 وجهي وأشعاري صائنةً  اإلبرة فيما مضى وكانت

 من ثقبها جاري كأنه  فأصبح الرزق بها ضيقاً

فلما جاد شعره انتقل من حرفة الرفو إىل حرفة األدب، واشتغل بالوراقة فكان ينسخ ديوان شعر كشاجم 
ني ليزيد يف حجم ما ينسخه وينفق سوقه، وكان مغري به، وكان يدس فيما يكتبه منه أحسن شعر اخلالدي

ويشنع بذلك على اخلالديني لعداوٍة كانت بينه وبينهما فكان يدعى عليهما سرقة شعره وشعر غره، فكان 
فيما يدسه من شعرمها يف ديوان كشاجم، يتوخى اثبات مدعاة، ومل يزل السرى يف ضنٍك من العيش إىل 

حه وأقام حبضرته فاشتهر وبعد صيته، ونفق سوق شعره أن خرج إىل حلب واتصل بسيف الدولة ومد
عند أمراء بين محدان ورؤساء الشام والعراق، وملا مات سيف الدولة انتقل السري إىل بغداد ومدح الوزير 

املهليب وغريه من األعيان والصدور فارتفق وارتزق، وحسنت حاله وسار شعره يف اآلفاق، وللسري 
واملشموم واملشروب وديوان شعٍر يدخل يف .  وكتاب احملب واحملبوبكتاب الديرة،: تصانيف منها

  : ومن مدائحه لسيف الدولة قوله. وكانت وفاته ببغداد سنة اثنتني وستني وثالمثائٍة. جملدين

  وراحتك السحاب أم البحار؟؟  الشهاب أم النهار أعزمتك

 بك البسيطة أو تمار تمور  منيةً ومنى وتضحى خلقت
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 فأنت عليه سور أو سوار  دين أو تحمى حماهتحلى ال

  : ومنها

 تغض نواظراً فيها انكسار  والملوك له قيام حضرنا

 نر قبله ليثاً يزار ولم  وزرنا منه ليث الغاب طلقاً

 على العدو لك الخيار وكان  فعشت مخيراً لك في األماني

 للربيع الطلق جار وجارك  للحيا المنهل ضف وضيفك

  .شعره يف الغزل قولهومن غرر 

  فشأني أن تفيض غروب شاني  الحب فيك بما بالني بالني

 الوجد كاذبة ذ بصدق  أبيت الليل مرتقباً أناجي

 ويعلم ما أجن الفرقدان  لي على األرق الثريا فتشهد

 الخيم والخيم الدواني بذاك  دنت الخيام به فأهالً إذا

 أغصان بانعمادها  وبين  سجوفها أقمار تٍم فبين

 الثغور بأقحوان مفضضة  الخدود بجلناٍر ومذهبة

 وحيانا بأوجهك الحسان  اهللا من رياك ريا سقانا

    

 فيك تلحى من لحاني دموع  ستصرف طاعتي عمن نهاني

  جنون الحب أحلى في جناني  أجهل نصيحته ولكن ولم

 كف الغرام خذي عناني ويا  ولع العواذل خل عنى فيا

  :  الوردوقال يف

 بالورد إذ زارها لرحبت  لو رحبت كأس بذي زورٍة

 من خجل نارها مضرمةً  فخلناها خدوداً بدت جاء

 ال عدمت دنياه عطارها  الدنيا فطابت به وعطر

  : وقال

 إذا نسجت أضحى يديجها حتى  بات طل الغيث ينسجها وروضٍة
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 جنى خزاماها بنفسجها ناغى  تنفس فيه ريح نرجسها إذا

 كشعلة ناٍر إذ يؤججها كأس  فيها لساقينا وفي يده أقول

  تبخل بذاك فدمعي سوف يمزجها  تمزجنها بغير الريق منك وإن ال

 دنت من فؤادي كان ينضجها إذا  ما بي من حبيك أن يدي أقل

  سعدان بن المبارك

 طريٍف الذي ينسب إليه ر أبو عثمان الضرير النحوي الراوية موىل عاتكة موالة املهدي امرأة املعلى بن
روى عن أيب عبيدة معمر بن املثىن، وروى عنه . كان من رواة العلم واألدب كويف املذهب. املعلى ببغداد

مات سنة عشرين . كتاب النقائض، وكتاب األمثال: وله من املصنفات. حممد بن احلسن بن ديناٍر اهلامشي
  .ومائتني

  سعد بن أحمد بن مكٍي

كان حنوياً فاضالً عاملاً باألدب مغالياً يف التشيع، له شعر جيد أكثره يف مديح أهل .  الشيعيالنيلي املؤدب
  : ومن شعره. مات سنة مخٍس وستني ومخسمائٍة وقد ناهز املائة. البيت، وله غزل رقيق

 ال يجود لمهجتي بذمامه؟ لم  أقام قيامتي بقوامه قمر

 سن كالمهبجمال بهجته وح  ملكته كبدي فأتلف مهجتي

 مذاب في عبير مدامه شهد  عذٍب كأن رضابة وبمبسٍم

  صمى القلوب إذا رمى بسهامه  غنٍج وطرٍف أحوٍر وبناظٍر

 تجلت وهي تحت لئامه شمس  خط عذاره في خده وكأن

 يقبل من أثيث ظالمه والليل  يسفر من ضياء جبينه فالصبح

 وامهليس قوامه كق والغصن  ليس لحاظه كلحاظه والظبي

 فساعده على قسامه بعضاً  كأن الحسن يعشق بعضه قمر

 وشماله وأمامه ويمينه  من تلقائه وورائه فالحسن

 باألرداف عند قيامه ينقد  من ترٍف لرقة خصره ويكاد

  سعد بن الحسن بن سليمان
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ق ومصر وخراسان، أبو حممد النوراين احلراين النحوي األديب الشاعر، كان تاجراً يسافر إىل الشام والعرا
وسكن بغداد مرةً وأخذ فيها عن أيب منصوٍر موهوٍب اجلواليقي وغريه، وكان عارفاً بالنحو جيد النظم 

  .مات سنة مثانني ومخسمائٍة ومن شعره. والنثر

 على أحداثه يتعتب فظل  ولست كمن أخنى عليه زمانه

 كما يلتذ بالحك أجرب شفاء  تلذ له الشكوى وإن لم يجد بها

  : وقال

 الهم تمحو صورة الجذل وصورة  تسائل عن ليلى فقلت لها جاءت

  إن بنت طال وإن واصلت لم يطل  بكفك بأغنى عن سؤالك لي ليلى

  سعد بن الحسن بن شداٍد

أبو عثمان املعروف بالناجم، كان أديباً فاضالً شاعراً جميداً، وكان بينه وبني ابن الرومي صحبة ومودة 
  :  سنة أربع عشرة وثالمثائٍة ومن شعرهوخماطبات تويف

 ء العين في إغفائها  شدو ألد من ابتدا

 ونيل رجائها نفٍس  أحلى وأشهى من منى

  : وقال

 جنة لك من غيابي هو  بأنك جاهل علمي

 منك أبلغ من عتابي لى  عنك وصرم حب والصمت

 بل بالسكوت عن الجواب  وجواب مثلك أن يقا

  ب الناس فعل أخي اجتناب  زلت أعلم عن كال ما

 فكيف عن كلب الكالب؟  صفح الذنوب وأبيحهم

  : وقال

 هو عن عين الضمير بغائب فما  كان عن عيني أحمد غائباً لئن

 تتخطفها أكف النوائب ولم  له صورة في القلب لم يقصها النوى

    

 علي في نواه مذاهبي وضاقت  ساءني منه نزوح دياره إذا

 بين الحشا والترائب محلته  ٍص له غير نازٍحعطفت على شخ
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  : وقال

 قلت لهم أحسن ما كان  قالوا اشتكت وجننتا وجهه

 قد ينفذ أحيانا والصبغ  ورد الخد أعدتهما حمرة

  سعد بن علي بن القاسم

ديباً ابن علي بن القاسم، أبو املعايل األنصاري احلظريي مث البغدادي املعروف بالوراق دالل الكتب، كان أ
زينة الدهر وعصرة أهل العصر يف ذكر لطائف شعراء : فاضالً شاعراً رقيق الشعر، وله مصنفات منها

العصر، ذيل به دمية القصر للباخرزي الذي جعله ذيالً على يتيمة الدهر للثعاليب، وله كتاب ملح امللح، 
  : ستني ومخسمائٍة، ومن شعرهوديوان الشعر تويف ببغداد يوم االثنني خامس عشر من صفٍر سنة مثاٍن و

 قام في طرٍب يسعى إلى طرب قد  اشرب على طرب من كف ذي طرٍب

 ما تخيرها كسرى من العنب و  خندريٍس كعين الديك صافيٍة من

 !من رأى ذهباً يسقي على ذهب يا  من ذهٍب والكأس من ذهٍب فالراح

  : وقال

 وفي فمه مدام ورد  في خده ومعذٍر

  شى صبح طلعته ظالم   تغالن لي حتى ما

 ويعطفه اللجام كبه  يجمح تحت را كالمهر

  : وقال

 جناحي طائٍر فأطير أعار  وددت من الشوق المبرح أنني

 لسروٍر لست فيه سرور وال  لنعيٍم لست يه لذاذة فما

  .وقال

 فيه دع المالمة فيه دون  قل لمن عاب شامةً لحبيبي

 فيروزٍج بخاتم فيه فص  الشامة التي قلت عنها إنما

  سعد بن محمد بن علي

ابن احلسن بن سعيد بن مطر بن مالك بن احلارث ابن سنان األزدي أبو طالٍب املعروف بالوحيد 
البغدادي، كان عاملاً بالنحو واللغة والعروض بارعاً يف األدب، أخذ عنه أبو غالب بن بشران النجوى 

  : ومن شعره. ٍس ومثانني وثالمثائٍةمات سنة مخ. وغريه، وله شرح ديوان املتنيب
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 للنوادر والغريب ية  األديب أخا الروا ليس

 أبي نواٍس أو حبيب ن  شيخ المحدثي ولشعر

  ءة والعفاف هو األديب  بل ذو التفضل والمرو

  : وقال

  مسمعيه مني عتاب طويل  تجلى لي الزمان لالقى لو

  قليلألن الكرام فيه ر  نكثر المالمة للده إنما

  سعد بن محمد بن سعد

ابن الصيفي التميمي، شهاب الدين أبو الفوارس، املعروف حبيص بيص، الفقيه األديب الشاعر، كان من 
أعلم الناس بأخبارالعرب ولغام وأشعارهم، أخذ عنه احلافظ أبو سعٍد السمعاين وقرأ عليه ديوان شعره 

ىن عليه، وأخذ الناس عنه علماً وأدباً كثرياً، وكان ال وديوان رسائله، وذكره يف ذيل مدينة السالم وأث
ما : خياطب أحداً إال بكالم مغرٍب، وإمنا قيل له حيص بيص، ألنه رأى الناس يوماً يف أمر شديٍد، فقال

  .للناس يف حيص بيص، فبقي عليه هذا اللقب

: قعر احليص بيص يف كتابتهمات ليلة األربعاء سادس شعبان سنة أربٍع وسبعني ومخسمائٍة ببغداد، ومن ت

ما حدث به بعض أصحابه أنه نقه من مرٍض فوصف له صاحبه هبة اهللا البغدادي الطبيب أكل الدراج 
فمضى غالمه واشترى دراجاً واجتازعلي باب أمٍري وغلمانه بالعيون، فخطف أحدهم الدراج فأتى الغالم 

لو كان مبتز :  فأتاه ما فكتب إىل ذلك األمريائتين بدواٍة وقرطاٍس: احليص بيص وأخربه اخلرب فقال له
دراجٍة فتخاٍء كاسٍر وقف ا السغب بني التدومي والتمطر فهي تعقى وتسف وكان حبيث تنقل أخفاف 

امض ا وأحسن : مث قال لغالمه. اإلبل لوجب اإلغذاذ إىل نصرته، فكيف وهو ببحبوحة كرمك والسالم
 ا ودفعها للحاجب فدعا األمري بكاتبه وناوله الرقعة فقرأها مث فكر ليعرب السفارة بإيصاهلا لألمري، فمضى

مضمون الكالم أن غالماً من غلمان األمر أخذ دراجاً من : ما هو؟ فقال: له عن املعىن فقال له األمري
  .اشتر له قفصاً مملوءاً دراجاً وامحله إليه ففعل: فقال. غالمه

    

أزكنك أيها الطب اللب اآلسى النطاسي . يذ يطلب منه شياف أباٍروكتب إىل أمني الدولة ابن التلم
النفيس النقريس، أرجنت عندك أم خنوٍر، وسكعت عنك أم هوبٍر، أين مستأخذ أشعر يف حنادري رطباً 

ليس كلب شبوٍة وال كنخر املنصحة وال كنكز احلضب بل كسفع الزخيخ، فأنا من التباشري إىل الغباشري، 
 من ابن مجٍري، وال أحس صفوان من مهام، بل آونةً أرجحن شاصباً وفينةً أحنبطي ال أعرف ابن مسٍري
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مقلولياً وتارةً أعرنزم، وطوراً أسلنقي، كل ذلك مع أٍخ وأٍخ، وم قرونيت أن أرفع عقرييت بعاط عاٍط إىل 
، وال أغر هياٍط، ومياٍط وهاىل أول وأهون، وجبار ودبار ومؤنس وعروبة وشيار، وال أحيص وال أليص

  .ندي وال أسرندي، فبادرين بشياف األبار، النافع لعليت النافع لغليت

أوصلها إليه عاجالً : فلما قرأ أمني الدولة رقعته ض لوقته وأخذ حفنة شياف أباٍر، وقال لبعض أصحابه
  .وال تتكلف قراءة ورقٍة ثانيٍة

  : ومن شعره ميدح املقتفي ألمر اهللا

  بفصيح شعري في اإلمام العادل  ترنمواأقول إذا الرواة  ماذا

 ممدوٍح وأفصح قائل ألجل  الفصحاء شأن قصيدٍة واستحسن

 كل قافيٍة سالفة بابل في  أعطافهم فكأنما وترنحت

 عن الندى والنائل يتساءلون  انثنوا غب القريض وصنعه ثم

  فس الفصاحة ما جواب السائل؟  هب يا أمير المؤمنين بأننى

قد عملت بيتني مها نسيج وحده، :  القطان يوماً على الوزير الزينيب وعنده احليص بيص فقالودخل ابن
  : وأنشد

 شفاني منه الضم والقبل فما  زار الخيال بخيالً مثل مرسله

 الرقاد فينفيه ويرتحل على  ما زارني قط إال كي يوافيني

أنشدمها ثانيةً مسع هلما ثالثاً، فأنشدمها فقال إن : تقول يف دعواه؟ هذه فقال: فقال الوزير للحيص بيص ما
  : احليص بيص

  لطيفه حين أعيا اليقظة الحيل؟  وما درى أن نومي حيلة نصبت

 فقلت له يا أمري - رضي اهللا عنه -رأيت يف املنام علي ابن أيب طالٍب : وحدث نصر اهللا بن جملي قال
يان فهو آمن، مث يتم على ولدك احلسني يوم الطف من دخل دار أيب سف: تفتحون مكة فتقولون: املؤمنني

فلما استيقظت بادرت إىل . أما مسعت أبيات ابن الصيفي يف هذا؟ فقلت ال، فقال امسعا منه: مامت؟ فقال
دار احليص بيص، فخرج إىل فذكرت له الرؤيا فأجهش بالبكاء وحلف باهللا أنه ما مسعها منه أحد وأنه 

  : يننظمها يف ليلته هذه مث أنشد

 ملكتم سال بالدم أبطح فلما  فكان العفو منا سجيةً ملكنا

  غدونا عن األسرى نعف وتصفح  وحللتم قتل األسارى وطالما
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 إناء بالذي فيه ينضح وكل  هذا التفاوت بيننا فحسبكم

  : ومن شعره أيضاً

 من الشناءة أو حٍب إذا كانا  ألعين تبدي الذي في قلب صاحبها

 ال تستطيع لما في القلب كتمانا  ين تكشفهالبغيض له ع إن

  حتى ترى من ضمير القلب تبيانا  تنطق واألفواه صامتة فالعين

  سعد بن هاشم بن سعيد

وينتهي نسبه إىل عبد القيس، أبو عثمان اخلالدي البصري، كان وأخوه أبو بكٍر أدييب البصرة وشاعريها 
ملوصلي ما يكون بني املتعاصرين من التغاير والتضاغن، فكان يف وقتهما، وكان بينهما وبني السري الرفاء ا

يدعي عليهما سرقة شعره وشعر غريه ويدس شعرمها يف ديوان كشاجم ليثبت مدعاه كما بينا ذلك يف 
أنا أحفظ ألف سفٍر كل : قال يل اخلالدي وقد تعجبت من كثرة حفظه: وقال ابن الندمي. ترمجة السري

و وأخوه مع ذلك إذا استحسنا شيئاً غصباه صاحبه حياً كان أو ميتاً ال عجزاً سفٍر مائة ورقٍة، وكان ه
منهما عن قول الشعر، ولكن كذا كان طبعهما، وكالم ابن الندمي هذا فيه موافقة للسري الرفاء أو جماراة 

 منها :وقد عمل أبو عثمان شعره وشعر أخيه قبل موته، وله تصانيف: مث قال ابن الندمي. له واهللا أعلم
  : تويف أبو عثمان سنة إحدى وسبعني وثالمثائٍة، ومن شعره. محاسة شعر احملدثني وغري ذلك

 يرنو يعيني غزال وهالالً  يا قضيباً يميس تحت هالٍل

 دنو السنا وبعد المنال س  يا شمسنا تعلمت الشم منك

  : وقال

 تترك الحليم سفيها فهوةً  هتف الصبح بالدجى فاسقنيها

    

  هي في كأسها أم الكأس فيها؟  تدري لرقٍة وصفاٍء لست

  : وقال

 اهللا مثل سامرا صيرها  قد صار خيرها شراً بغداد

 في أهلها حرةً وال حرا  أطلب وفتش واحرص فلست ترى

  : وقال

 في معجٍز من الحبب خدين  فهاتها كالعروس قانية ال
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 نبلو لم تكن من الع عنبر  كادت تكون الهواء في أرج ال

 شيئاً من أعجب العجب رأيت  ترى الكاس حين تمزجها فلو

 ودر يدور في لهب ماء  حواها الزجاج يلهبها ال نار

  : وقال

 هب الرقاد لعيٍن جفنها دامي  يا راقداً عارياً من ثوب أسقامي

 رجائي له أضغاث أحالم رؤيا  ال خلص اهللا قلبي من يدي رشٍأ

  : وقال

 أنا مقياساً بمقياس كأنه  قلبه قاسىترى الغيم يا من  أما

في القلب مني وريح مثل أنفاسي  قطر كدمعي وبرق مثل نار جوى  

  سعيد بن الحكم

. وكتاب النسب. له من التصانيف كتاب املآثر: ذكره ابن الندمي وقال: أبو عبد اهللا بن أيب مرمي النسابة

  .وكتاب نواقل العرب

  سعيد بن أوس بن ثابت

ن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج أبو زيٍد األنصاري ابن بشري ب
. اخلزرجي البصري النحوي اللغوي اإلمام األديب، وإمنا غلبت عليه اللغة والغريب والنوادر فانفرد بذلك

يناء، وأبو أخذ عن أيب عمرو بن العالء، وأخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سالٍم وعمرو بن عبيٍد وأبو الع
حاٍمت السجستاين وعمر ابن شبة، ورؤبة بن العجاج وغريهم، وروى احلديث عن ابن عوٍن ومجاعٍة، 

هو : وكان ثقةً ثبتاً، قرأ عليه خلف البزار وكان يرمي بالقدر، ولكن دفع ذلك عنه أبو حاٍمت وقال
ولينه ابن حيان . وغريهصدوق، وروى احلسني بن احلسن الرازي عن ابن معني أنه صدوق، ووثقه خزرة 

  .، وروى له أبو داود يف سننه والترمذي يف جامعه"أسفروا بالفجر"ألنه وهم يف سند حديث 

أصف لك أصحابك؟ أما األصمعي فأحفظ الناس، وأما : قال يل ابن مناذر: وكان سفيان الثوري يقول
  .أبو زيٍد النحوي ثقة: مٍدأبو عبيدة فأمجعهم، وأما أبو زيٍد األنصاري فأوثقهم، وقال صاحل بن حم

ما شئت من عفاف وتقوى : ويروى عن أيب عبيدة واألصمعي أما سئال عن أيب زيٍد األنصاري فقاالً
كان أبو زيٍد عاملاً : وإسالٍم، وكان سيبويه إذا قال مسعت الثقة يريد به أبا زيٍد األنصاري، وقال املربد

يونس من باب أيب زيٍد يف العلم واللغات، وكان أعلم من بالنحو ومل يكن مثل اخلليل وسيبويه، وكان 
  .أيب زيٍد بالنحو، وأبو زيد أعلم من األصمعي وأيب عبيدة بالنحو
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هذا : كنا عند أيب زيٍد فجاء األصمعي وأكب على رأسه يقبلها وجلس وقال: وقال أبو عثمان املازين
ة مخس عشرة ومائتني يف خالفة املأمون وقد تويف أبو زيد بالبصرة سن. عاملنا ومعلمنا منذ عشرين سنة

كتاب اإلبل والشاء، وكتاب إميان عثمان، وكتاب بيوتات العرب، : وله من التصانيف. جاوز التسعني
وكتاب جتفيف اهلزة، وكتاب اجلمع والتثنية، وكتاب حيلة وحمالٍة، وكتاب خلق اإلنسان، وكتاب اجلود 

، وكتاب التضارب، وكتاب التثليث، وكتاب الغرائز، وكتاب والبخل، وكتاب األمثال، وكتاب احللبة
غريب األمساء، وكتاب الفرق، وكتاب فعلت وأفعلت، وكتاب قراءة أيب عمٍر، وكتاب القوس والترس، 

وكتاب الالمات، وكتاب اللغات، وكتاب اللنب، وكتاب املطر، وكتاب املياه، وكتاب املقتضب وكتاب 
تاب املنطق، وكتاب النبات والشجر، وكتاب النوادر، وكتاب اهلمزة، املصادر، وكتاب املكتوم، وك
  .وكتاب الوحوش وغري ذلك

  سعيد بن سعيٍد

أخذ عن الربعي وابن خالويه، وكان بارعاً يف العربية أديباً فاضالً، له . الفارقي أبو القاسم النحوي
املشكلة يف أول املقتضب للمربد كتاب تقسيمات العوامل وعللها، وكتاب تفسري املسائل : تصانيف منها

مات مقتوالً بالقاهرة عند بستان اخلندق يوم اجلمعة لسبع بقني من مجادى األوىل سنة إحدى . وغري ذلك
  : ومن شعره. وتسعني وثالمثائٍة

  منها ومن أوحشته لم يقم  آنسته البالد لم يرم من

 صدره بالزناد لم ينم في  يبث والهموم قادحة ومن

  ن عبد العزيزسعيد ب

    

كان أديباً شاعراً حنوياً فقيهاً . ابن عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عبد املؤمن بن طيفور أبو سهٍل النيلي
اختصار كتاب املسائل حلنٍني، وتلخيص شرح فصول بقراط : وله من التصانيف. طبيباً عاملاً بصناعة الطب

  : مات سنة عشرين وأربعمائٍة ومن شعره.  ذلكجلالينوس مع نكٍت من شرح أيب بكر الرازي وغري

 وما أراها كثيرا بنفسي  مفدي العذار والجد والقد يا

 دمت مضني به ودمت معيرا  من سقم عينيه سقماً ومعيري

 مذ بنت للهموم سميرا بات  الراح تشف لوعة قلٍب اسقني

  أفرغت في الحشا استحالت سرورا  في الكأس خمرة فإذا ما هي

  عيد بن الفرجس
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أبو عثمان الرشاشي موىل بين أمية، كان أديباً فاضالً عاملاً باللغة والشعر، وكان حيفظ أربعة آالف 
أرجوزة للعرب، ويضرب املثل بفصاحته، إال أنه كان كثري التقعر يف كالمه، رحل إىل املشرق ودخل 

  .تويف سنة اثنتني وسبعني ومائتني. بغداد ومصر فأقام ا مدةً

  عيد بن المباركس

ابن علي بن عبد اهللا بن سعيد بن حممد بن نصر ابن عاصم بن عباد بن عاصٍم، وينتهي نسبه إىل كعب 
ابن عمرٍو األنصاري أبو حممٍد املعروف بابن الدهان النحوي، كان من أعيان النحاة وأفاضل اللغويني، 

محد بن البناء، وأيب القاسم هبة اهللا بن حممد أخذ عن الرماين اللغة والعربية، ومسع احلديث من أيب غالٍب أ
بن احلصني وغريمها، وأخذ عنه اخلطيب التربيزي ومجاعته، ولد سنة أربٍع وتسعني وأربعمائٍة، بنهر طابٍق، 

تفسري القرآن أربع : وتويف باملوصل ليلة عيد الفطر سنة تسٍع وستني ومخسمائٍة، وله تصانيف منها
يب علي الفارسي يف أربعني جملدةً، وشرح اللمع يف العربية البن جين مساه جملداٍت، وشرح اإليضاح أل

الغرة، وكتاب األضداد وإزالة املراء يف الغني والراء، وكتاب الدروس يف النحو، وكتاب الدروس يف 
العروض، وكتاب الرياضة، وكتاب الضاد والظاء ومساه الغنية، وكتاب املعقود يف املقصور واملمدود، 

 الفاحتة، وتفسري سورة اإلخالص، والفصول يف النحو، واملختصر يف القوايف، وشرح بيٍت من شعر وتفسري
امللك الصاحل بن رزيك يف عشرين كراسٍة، والنكت واإلشارات على ألسنة احليوانات، وديوان شعٍر، 

  .وديوان رسائل

اد إىل دمشق فاجتازعلى وكان مع سعة علمه سقيم احلظ كبري الغلط، وهذا عجيب منه، وخرج من بغد
املوصل وا وزيرها اجلواد املشهور فارتبطه وصدره وغرقت كتبه يف بغداد وهو غائب فحملت إليه 

فبخرها بالالدن ليقطع الرائحة الرديئة عنها إىل أن خبرها بنحو ثالثني رطالً، فطلع ذلك إىل رأسه وعينه 
  : ومن شعره. فأحدث له العمى

 مثلنا ستصير ب  ال تحسبن أن بالكت

 ال تطير لكنها  ريش فللدجاجة

  : وقال

  والشيء مملول إذا ما يرخص  رخصت عليه حتى ملني وأٍخ

 رمته إال صديق مخلص إن  في زمانك من يعز وجوده ما

  سعيد بن محمد بن جريٍج
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 تسٍع مات سنة. كاتب القاضي سليمان بن عمران قاضي إفريقية. أبو عقاٍل القريواين الكاتب األديب
  : وسبعني ومائتني، ومن شعره أبيات رثي ا القاضي سليمان املذكور قال

 والعرفان كيف توسعا؟ للعلم  لموضع لحده في قبره عجباً

 باب سلٍم ال يزال ممنعا في  رجع الخصوم وخلفوا علم الهدى

 عاماً واثنتين وأربعا خمسين  المنية من تلبب قاضياً أتت

  سعيد بن مسعدة

    

أحد أئمة النحاة . و احلسن املعروف باألخفش األوسط البصري موىل بين جماشع ابن دارٍم بطن من متيٍمأب
من البصريني، أخذ عن سيبويه وهو أعلم من أخذ عنه وكان أخذ عمن أخذ عن سيبويه ألنه أسن منه، مث 

سيبويه أحد ومل يقرأه أخذ عن سيبويه أيضاً وهو الطريق إىل كتاب سيبوية، فإنه مل يقرأ الكتاب على 
وكان ممن قرأه عليه أبو عمر اجلرمي وأبو . سيبويه على أحٍد، وإمنا قرئ على األخفش بعد موت سيبويه

عثمان املازين، وكان األخفش يستحسن كتاب سيبويه كل االستحسان، فتوهم اجلرمي واملازين أن 
 من ادعائه فقاال نقرؤه عليه، فإذ األخفش قد هم أن يدعي الكتاب لنفسه، فتشاوروا يف منع األخفش

قرأناه عليه أظهرناه وأشعنا أنه لسيبويه فال ميكنه أن يدعيه، فأرغبا األخفش، وبذال له شيئاً من املال على 
ما : وكان األخفش يقول. أن يقرأاه عليه فأجاب وشرعا يف القراءة، وأخذا الكتاب عنه وأظهراه للناس

وحكى .  وعرضه علي، وكان يرى أنه أعلم به مين وأنا اليوم أعلم به منهوضع سيبويه يف كتابه شيئاً إال
قد جاءكم سيد أهل اللغة وسيد أهل العربية، فقال : ثعلب أن الفراء دخل على سعيد بن سامل فقال

ملا ناظر سيبويه الكسائي ورجع وجه إىل : وحكى األخفش قال. أما ما دام األخفش يعيش فال: الفراء
ه ومضى إىل األهواز، فوردت بغداد فرأيت مسجد الكسائي فصليت خلفه الغداة، فلما فعرف خربه مع

انفتل من صالته وقعد وبني يديه الفراء واألمحر وابن سعدان، سلمت وسألته عن مائة مسألة فأجاب 
ه، جبوابات خطأته يف مجيعها، فأراد أصحابه الوثوب علي فمنعهم ومل يقطعين ما رأيتهم عليه عما كنت في

باهللا أما أنت أبو احلسن سعيد بن مسعدة؟ قلت نعم، فقام إيل وعانقين وأجلسين إىل : فلما فرغت قال يل
يل أوالد أحب أن يتأدبوا بك، ويتخرجوا عليك، وتكون معي غري مفارٍق يل فأجبته إىل : جنبه مث قال

لقرآن فألفته، فجعله إمامه وعمل ذلك، فلما اتصلت األيام باالجتماع سألين أن أؤلف له كتاباً يف معاين ا
وكان أبو العباس ثعلب . وقرأ علي كتاب سيبويه سراً ووهب يل سبعني ديناراً. عليه كتاباً يف املعاين

  .هو أوسع الناس علماً: يفضل األخفش ويقول
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احفظ من أخذ عن سيبويه األخفش مث الناشئ مث قطرب، كان األخفش أعلم الناس بالكالم : وقال املربد
كتاب : وله من التصانيف. تويف سنة مخس عشرة ومائتني، وقيل سنة إحدى وعشرين. وأحذقهم باجلدل

األربعة، كتاب االشتقاق، كتاب األصوات، كتاب األوسط يف النحو، كتاب تفسري معاين القرآن، كتاب 
لكبري، كتاب صفات الغنم وألواا وعالجها وأسباا، كتاب العروض، كتاب القوايف، كتاب املسائل ا

  .املسائل الصغري، كتاب معىن الشعر، كتاب املقاييس، كتاب امللوك، كتاب وقف التمام

  سعيد بن هارن

أبو عثمان االشنانداين، كان حنوياً لغوياً من أئمة اللغة، أخذ عن أيب حممٍد التوزي، وأخذ عنه أبو بكر ابن 
  .دريد

وسألت الرياشي : قاق ثادٍق اسم فرٍس، فقال ال أدريسألت أبا حامت السجستاين عن اشت: قال ابن دريٍد
هو من ثدق املطر : سألت أبا عثمان األشنانداين فقال: يا معشر الصبيان إنكم تتعمقون بالعلم وقال: فقال

  .إذا خرج خروجاً سريعاً حنو الودق: بالسحاب

  : سألت أبا حاٍمت السجستاين عن قول الشاعر: وحكى ابن دريٍد أيضاً قال

  واصفر ما اخضر من البقل وجف  فر الفحل فأضحى قد هجفوج

إذا التحقت خاصرتاه من التعب : هجف: فقلت ما هجف؟ فقال ال أدرى، فسألت االشنانداين فقال
مات . وكتاب األبيات وغري ذلك. كتاب معاين الشعر يرويه عنه ابن دريٍد: وله من التصانيف. وغريه

شنانداين نسبة إىل أشنان حملة ببغداد وزادوا الدال فيها كما زادوا اهلاء يف واأل. سنة مثاٍن ومثانني ومائتني
  .األشنهي نسبةً إىل أشنا

  سالمة بن عبد الباقي بن سالمة

قرأ علي ابن . أبو اخلري األنباري املقرئ النحوي الضرير، كان عاملاً بالقراءات والعربية وفنون األدب
مث رحل إىل مصر وسكن ا . احلفار عن طراٍد الزينيب عن هالٍلطاوٍس املقرئ، وحدث عنه جبزء هالل 

. شرح علي مقامات احلريري: وتصدر جبامع عمرو بن العاص يقرأ القرآن والنحو، وله مصنفات منها

  .ولد سنة ثالث ومخسمائٍة، ومات مبصر يف ذي احلجة سنة تسعني ومخسمائة

  سالمة بن غياض بن أحمد

    

قدم بغداد سنة سٍت وعشرين : النحوي، ذكره صاحبنا ابن النجار يف تارخيه فقالأبو اخلري الكفرطايب 
ومخسمائٍة، وكتب عنه أبو حممد بن اخلشاب، وقرأ األدب مبصر على أيب القاسم علي بن جعفر بن 
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التذكرة عشر جملداٍت، وكتاب ما تلحن فيه العامة يف : وله مصنفات يف النحو منها. القطاع السعدي
  : رسالة يف احلض على تعليم العربية، مات سنة ثالٍث وثالثني ومخسمائٍة، ومن شعرهزمانه، و

  ال يطمع األشرار في تخريقه  لنفسك فالقناعة ملبس إقنع

 حرصه سبباً إلى تغريقه في  مغروٍر غدا تغريقه فلرب

  سلمان بن عبد اهللا بن محمٍد

قدم بغداد وقرأ ا النحو على : ل صاحبنا ابن النجارأبو عبد اهللا بن أيب طالٍب احللواين النهرواين، قا
الثمانيين واللغة على ابن الدهان وغريه، وبرع يف النحو وكان إماماً فيه ويف اللغة، ومسع احلديث من 
القاضي أيب الطيب الطربي وغريه، وجال يف العراق ونشر ا النحو واستوطن أصبهان، وروى عنه 

 وكتاباً يف القراءات، والقانون يف اللغة عشر جملدات مل يصنف مثله، السلفي وصنف تفسري القرآن،
مات يف ثاين عشر من . وشرح اإليضاح أليب علٍي الفارسي، وشرح ديوان املتنيب، واآلمايل وغري ذلك

  : ومن شعره. وقيل سنة أربٍع وتسعني وأربعمائٍة. صفٍر سنة ثالٍث وتسعني وأربعمائٍة

  بالبيض واإلدالج والعيس  اًإن خانك الدهر فكن عائد

 أموال المفاليس رؤوس  تكن عبد المنى إنها وال

  : وقال

 تطمح إلى األطماع تعتد وال  بنيتي أبتي تقنع تقول

 في الورى وعليك أعود وأزين  ورض باليأس نفسك فهو أحرى

 الفراء أو كنت المبرد أو  كنت الخليل وسيبويه فلو

 تبتاع بالماء المبرد وال  لما ساويت في حٍي رغيفاً

  سلم بن عمرو بن حماٍد

موىل بين تيم بن مرة، شاعر مطبوع من شعراء الدولة العباسية، كان منقطعاً إىل الربامكة وكان يلقب 
إنك اخلاسر الصفقة فلقب : له بعض أهله: باخلاسر، ألن أباه خلف له ماالً فأنفقه على األدب فقال

كذب ذا املال من لقبك باخلاسر، فجاءهم ا : ه مبائة ألف درهٍم وقال لهمث مدح الرشيد فأمر ل. بذلك
وقيل يف تلقيبه ذا . هذا ما أنفقته على األدب مث رحبت األدب، فأنا سلم الرابح ال سلم اخلاسر: وقال

 يقول وكان سلم تلميذاً لبشار بن برٍد وصديقاً أليب العتاهية، فلما قال بشار قصيدته اليت. غري ما ذكر
  : فيها
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 بالطييبات الفاتك اللهج وفاز  من راقب الناس لم يظفر بحاجته

  : قال سلم أبياتاً أدخل فيها معىن هذا البيت

 وفاز باللذة الجسور  من راقب الناس مات غماً

هلج الناس ببيت سلٍم . سار واهللا بيت سلٍم ومخل بيتنا، وكان األمر كذلك: فبلغ بيته بشاراً فغضب وقال
: ومل ينشد بيت بشاٍر أحد فكان لذلك سبباً للنفور بينهما، فكان سلم بعد ذلك يقدم أبا العتاهية ويقول

  : هو أشعر اجلن واإلنس إىل أن قال أبو العتاهية خياطب سلماً

  أذل الحرص أعناق الرجال  اهللا يا سلم بن عمرٍو تعالى

 مصير ذلك للزوال؟ أليس  الدنيا تصير إليك عفواً هب

ويلي على اجلرار ابن الفاعلة الزنديق، زعم أين : فلما بلغ ذلك سلماً غضب على أيب العتاهية وقال
  : حريص وقد كرت البدر وهو ال يزال يطلب وأنا يف ثويب هذين ال أملك غريمها مث كتب إليه

 الناس وال يزهد يزهد  أقبح التزهيد من واعٍظ ما

 ى بيته المسجدوأمس أضحى  لو كان في تزهيده صادقاً

 يكن يسعى ويسترفد ولم  الدنيا ولم يلقها ورفض

 عند اهللا ال ينفد والرزق  أن تنفد أرزاقه فخاف

 األبيض واألسود يناله  مقسوم على من ترى الرزق

  من كف عن جهٍد ومن يجهد  يوفي رزقه كامالً كل

رٍف واحٍد ومل يسبق إىل مثل ذلك، ألن وذكر من اقتدار سلٍم اخلاسر على الشعر أنه اخترع شعراً على ح
  : أقل شعر العرب على حرفني حنو قول دريد بن الصمة

 فيها وأقع أخب  يا ليتني فيها جذع

    : فقال سلم اخلاسر ألمري املؤمنني موسى اهلادي شعراً على ضرٍب واحٍد منه

 انهمر لما اغتفر ثم  موسى المطر غيث بكر

 دل السيرثم اقتصر ع  غفر لما قدر ثم

 مضر بدر بدر قرع  األثر خير البشر باقي

 حضر والمفتخر لمن  لمن نظر هو الوزر

  : وملا بويع اهلادي باخلالفة وهو جبرحان دخل عليه سلم اخلاسر وأنشده
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 اهللا بجرجان خالفة  أتت خير بني هاشٍم لما

 ال غمٍر وال وان برأي  للحزم سرابيله شمر

 ال يمضيه رأيان والحزم  هلم يدخل الشورى على رأي

  : وقال هلارون الرشيد حني ويل اخلالفة

 الدنيا وأينع نورها وأشرقت  ياهارون قر الملك في مستقره

 بها إال وأنت أميرها تتم  أليام المكارم غاية وليس

  : وقال يف حيىي بن خالد بن برمك

ومن المروءة غير خال  خال من ماله وفتى  

 الفعال مع المقال كان  اًوأى لك موعد وإذا

من كرم الخالل كافيك  هللا درك من فتى 

 فكفاك مكروه السؤال  قبل سؤاله أعطاك

  سلمة بن عاصٍم

أبو حممٍد النحوي، أخذ عن أيب زكريا حيىي الفراء وروى عنه كتبه، وأخذ عن خلٍف األمحر ومسع منه 
كان سلمة حافظاً لتأدية ما يف : علب وكان يقولكتاب العدد، وأخذ عن سلمة أبو العباس أمحد بن حيىي ث

كتاب معاين : ولسلمة من التصانيف. الكتب والطوال حاذقاً بالعربية، وابن قادٍم حسن النظر يف العلل
  .القرآن، وكتاب املسلوك يف العربية، وكتاب غريب احلديث وغري ذلك

  سليمان بن أيوب بن محمٍد

له من : املنورة، كان أديباً أخبارياً فاضالً ذكره ابن الندمي وقالمن أهل املدينة . أبو أيوب املديين
أخبار عزة امليالء، طبقات املغنني، كتاب النغم واإليقاع، كتاب املنادمني، كتاب االتفاق، . املصنفات

  .كتاب قيان احلجاز، كتاب قيان مكة، أخبار ظرفاء املدينة، أخبار بن عائشة، أخبار حنٍني احلريى

  بن بنينسليمان 

ابن خلف بن عوٍض، تقي الدين الدقيقي املصري النحوي األديب الفرضي العروضي العالمة، اجتمعت به 
األحكام الشوايف يف أحكام : يف عدة جمالس حبضرة القاضي األكرم وأجازين برواية مصنفاته، وهي

فالك السوائر يف انفكاك القوايف، أخالق الكرام وأخالق اللئام، أعذب العمل يف شرح أبيات اجلمل، األ
الدوائر، األقوال العربية يف األمثال النبوية، آالت اجلهاد وأدوات الصافنات اجلياد، حتبري األفكار يف حترير 
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األشعار، اإلعجاز واإلجياز يف املعاين واأللغاز، البسط يف أحكام اخلط، بذل االستطاعة يف الكرم 
ار، استنجاز احملامد يف إجناز املواعد، اتفاق املباين وافتراق املعاين، والشجاعة، أنوار األزهار يف معاين األشع

التنبيه على الفرق والتشبيه، احلل الكايف يف خلل القوايف، الدرة األدبية يف نصرة العربية، الدمي الوابلية يف 
روض األريض يف الشيم العادلية، الدرر الفردية يف الغرر الطردية، دالئل األفكار يف فضائل األشعار، ال

أوزان القريض، سلوان اجللد عند فقدان الولد، الشامل يف فضائل الكامل، فرائد اآلداب وقواعد 
اإلعراب، فضائل البذل مع العشر ورذائل البخل مع اليسر، عنوان السلوان، كمال املزية يف احتمال 

، منتهى "كتاب سيبويه"كتاب الرزية، الكواكب الدرية يف املناقب الصدرية، لباب األلباب يف شرح ال
األدب يف منتهى كالم العرب، حمض النصائح وفحص القرائح، معادن الترب يف حماسن الشعر، مكارم 

  .األخالق وطيب األعراق، الوايف يف علم القوايف، الوضاح يف شرح أبيات اإليضاح

  : تويف تقي الدين الدقيقي بالقاهرة سنة ثالث عشرة وستمائة

  سليمان بن خلف

    

ابن سعد بن أيوب بن وارث القاضي، أبو الوليد الباجي الفقيه املتكلم احملدث املفسر األدب الشاعر، أصل 
ومث باجة أخرى بإفريقية وأرى بأصبهان، ولد أبو الوليد سنة . آبائه من بطليوس انتقلوا إىل باجة األندلس

اعيل وأيب حممٍد مكي بن محوش وأيب ثالٍث وأربعمائٍة، وأخذ باألندلس عن أيب األصبغ وحممد بن إمس
ورحل سنة سٍت وعشرين وأربعمائة إىل املشرق فأقام يف احلجاز جماوراً ثالثة أعواٍم . شاكر وغريهم

مالزماً للحافظ أيب ذٍر احملدث خيدمه ويسمع منه، وحج أربع حجٍج، ومسع هناك من ابن سحنويه وابن 
 عن أيب الطب الطربي وأيب إسحاق الشريازي والدامغاين حمرٍز واملطوعي، ورحل إىل بغداد فأخذ فيها

وابن عمروٍس، وأخذ عن اخلطيب البغدادي، وأخذ اخلطيب عنه، ورحل إىل الشام فأخذ فيها عن 
السمسار ودخل املوصل فأخذ ا علم الكالم عن السمناين مث رجع إىل األندلس فخاز الرياسة فيها ومسع 

لصديف واجلياين واملعافري والسبيت واملرسي وغريهم، ووىل القضاء مبواضع منه خلق كثري منهم احلافظان ا
االستيفاء شرح املوطإ، واملنتقي خمتصر االستيفاء، واإلمياء خمتصر املنتقى، : من األندلس، وله مصنفات منها

 يف والسراج يف ترتيب احلجاج، والتعديل والتجريح ملن خرج عنه البخاري يف الصحيح، وإحكام الفصول
أحكام األصول، والتسديد إىل معرفة التوحيد، واملعاين يف شرح املوطإ عشرون جملداً، وكتاب اختالف 

املوطآِت، وتفسري القرآن، واملقتبس يف علم مالك بن أنٍس، واملهذب يف اختصار املدونة، وكتاب مسائل 
وكتاب الناسخ واملنسوخ، اخلالف، واحلدود يف األصول، واإلشارة يف األصول، وكتاب فرق الفقهاء، 
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مات باملرية سنة أربٍع وتسعني . وكتاب السنن يف الدقائق والزهد، وكتاب النصيحة لولده وغري ذلك
  : ومن شعره. وأربعمائة

 أنسى معاهدها أسى وتبلد  طال عهدي بالديار وإنما ما

 الصفا بفنائها والجلمد رق  لو كنت أنبأت الديار صبابتي

  : باهللا عباٍدوله يف املعتضد 

 بأنعم فاقت النعائم  استعبد البرايا عباد

  حتى تغنت به الحمائم  ضمن كل قلب مديحه

  : وقال

 جميع حياتي كساعة بأن  إذا كنت أعلم علم اليقين

  فأجعلها في صالٍح وطاعة؟  ال أكن ضنيناً بها فلم

  : وقال

 فيه غم وفيه كشف غموم  ليس عندي شخص النوى ال بعظيم

 اعتناقٍه لقدوم وانتظار  فيه اعتناقةً لوداٍع إن

  : وقال رثى ولديه وقد ماتا مقرببني

 أسكناها في السواد من القلب هما  اهللا قبرين استكانا ببلدٍة رعى

 لقد زاد التباعد في القرب فؤادي  غيبا عن ناظري وتبوءا لئن

 وألصق مكنون الترائب بالترب  بعيني أن أزور ثراهما يقر

 من صحٍب وأسعد من سحب سأنجد  وأبكى ساكنيها لعلني وأبكى

 ظمئت نفسي إلى البارد العذب وال  استعذبت عيناي بعدهما كرى وال

  كما اضطر محمول على المركب الصعب  ويثني اليأس نفسي عن األسى أحن

  سليمان بن عبد اهللا

ي، وحصل ونبغ يف املدرسة النظامية ببغداد حني أبو عبيد اهللا بن الفىت، النحوي اللغوي األديب، نشأ بالر
دخلها سنة ثالٍث وأربعمائٍة، فأخذ ا العلوم األدبية والعربية عن الثمانيين وغريه، مث رحل إىل أصبهان 

  : ومن شعره: فاستوطن ا إىل أن مات سنة مخٍس وسبعني وأربعمائة

 رأى ذاك للفضل ال للبله  لمن إن تذلل له تذلل
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  على األصدقاء يرى الفضل له  داقة من لم يزلص وجانب

  : وقال

 وال حفظه غداة استقال ه  أقل للشباب في دعة الل لم

  سود الصحف بالذنوب وولى  زارنا أقام قليالً زائر

  سليمان بن محمد بن أحمد

    

لٍب وخلفه يف أبو موسى املعروف باحلامض البغدادي أحد أئمة النحاة الكوفيني، أخذ عن أيب العباس ثع
مقامه وتصدر بعده، وروى عنه أبو عمر الزاهد املعروف بغالم ثعلٍب، وأبو جعفٍر األصبهاين برزويه، وقرأ 

أراك يا أبا موسى تلخص البيان تلخيصاً ال : عليه أبو علٍي النقار كتاب اإلدغام للفراء، فقال له أبو علٍي
أبو : وقال أبو احلسن بن هارون. ثعلٍب أربعني سنةًهذا مثرة صحبة أيب العباس : أجده يف الكتب، فقال

الكويف والبصري، : موسى أوحد الناس يف البيان واملعرفة بالعربية واللغة والشعر وكان جامعاً بني املذهبني
وكان يتعصب للكوفيني، وكان شرس األخالق ولذا قيل له احلامض، مات يف خالفة املقتدر لسبٍع وقيل 

كتاب خلق اإلنسان، كتاب السبق : جة سنة مخٍس وثالمثائٍة، وله من التصانيفلسٍت بقني من ذي احل
  .والنضال، كتاب املختصر يف النحو، كتاب النبات، كتاب الوحوش وغري ذلك

  سليمان بن مسلم بن الوليد

الشاعر الضرير، وهو ابن مسلم بن الوليد املعروف بصريع الغواين الشاعر املشهور، كان كأبيه شاعراً 
مات سنة تسٍع وسبعني ومائٍة، ومن : جميداً وكان مالزماً لبشار بن برٍد يأخذ عنه، ولذا كان متهماً دينه

  : شعره

 العلم ملتمسه لمريد  في ذا الجسم معتبراً إن

  عرقه والصوت من نفسه  للروح ينطقه هيكل

 كف مغترسه عدمته  مغروٍس يعاش به رب

  من عرسهاألشياء أقرب  الدهر مأتمه وكذاك

  : وقال

  والعجز مطرح والفحش مسبوب  جلدي عميرة فيه العار والحوب

 بأرخص السوم جذالت مناجيب  نساء كالمها خطف وبالعراق
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 صفرها األكتان والطيب كالعاج  عميرة من ثدياء حالبٍة؟ وما

  : وله

  هم كما قيل في بعض األقاويل  اهللا ما أسخى بنو مطٍر تبارك

 القدور وال غسل المنادل غسل  خ ال تشكو والئدهمالمطاب بيض

  .وله شعر غري هذا اكتفينا ذا املقدار منه

  سليمان بن معبٍد

أبو داود السنجي املروى احملدث احلافظ النحوي، دخل بغداد فأخذ عن األصمعي والنضر بن مشيٍل 
صحيحه، وكان ثقة ثبتاً، له وخرج له مسلم بن احلجاج يف . وغريمها، ورحل إىل مصر واحلجاز واليمن

  .وقيل مثاٍن ومخسني ومائتني: معرفة تامة بالعربية واللغة مات يف ذي احلجة سنة سبع ومخسني ومائتني

  سليمان بن موسى

برهان الدين أبو الفضل بن شرف الدين املعروف بالشريف الكحال، املصري، كان أديباً فاضالً بارعاً يف 
 بصناعة الكحل، خدم ا امللك الناصر صالح الدين بن أيوب، وتقدم عنده العربية وفنون األدب، عارفاً

وكان بينه وبني القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علٍي . وحظي لديه ونال عنده مرتلةً عاليةً وقبوالً تاماً
البيساين وبني شرف الدين حممد بن نصٍر املعروف بابن عنني الشاعر املشهور صحبة ومودة ومزاح 

  : عبة، فأهدى الشريف الكحال إىل ابن عنني خروفاً وكان مهزوالً، فكتب إليه ابن عنني يداعبهومدا

 عجيب أن يكون لك الفضل فغير  الفضل وابن الفضل أنت وأهله أبو

 ال كفر نعمى وال جهل لكثرتها  أياديك التي ال أعدها آتتني

 لما وافى لها قبلها مث تروقك  أنبيك عنها بطرفٍة ولكنني

 هوى قد شفه الهجر والعذل حليف  أتاني خروف ما شككت بأنه

 سرى في ظلمٍة ما له ظل خياالً  قام في شمس الظهيرة خلته إذا

 ما شفه؟ قال لي األكل وقاسمته  ما تشتهى؟ قال فتة فناشدته

 ما حص أوراقها الفتل مسلمةً  خضراء مجاجة الثرى فأحضرتها

 والدمع في العين منهل وينشدها  يراعيها بعيٍن ضعيفٍة فظل

  وجادت بوصٍل حين ال ينفع الوصل  وحياض الموت بيني وبينها أنت

  : وكتب إليه القاضي الفاضل يداعبه وكان قد كحله
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  فدهيت في عيني وفي عيني  توكل بي وكحلنى رجل

 من عيٍن إلى غين عيني  تنقل نقط كحلته وخشيت

  : ومن شعر الشريف الكحال

  على حبه يا ليت عيني لها رقداً  مدت أجفانه ال منى العدار ومذ

    

  سيوف وشرط السيف أن يحمل الصدا  لهم كفوا فإن لحاظه فقلت

  : وقال

  وقد رماني بسقٍم في الهوى وكمد  لحظ حبيبي في تناعسه كأن

 وجنته أومي لها وسجد نيران  المجوس تراه كلما قدحت من

  . تسعني ومخسمائٍةتويف الشريف الكحال سنة

  سنان بن ثابت بن قرة

أبو سعيٍد، كان أديباً فاضالً مؤرخاً عارفاً بعلم اهليئة ماهراً بصناعة الطب، كان يف خدمة املقتدر مث القاهر 
إن القاهر باهللا أراد سنان ابن ثابت بن قرة على اإلسالم فهرب مث أسلم وخاف : قال ابن الندمي. والراضي

خراسان مث عاد، وتويف ببغداد مسلماً صبيحة يوم اجلمعة مستهل ذي القعدة سنة القاهر فمضى إىل 
التاجي يف أخبار آل بويه ومفاخر الديلم وأنسام ألفه لعضد : إحدى وثالثني وثالمثائة، وله من التصانيف

. يةالدولة بن بويه، رسالة يف أخبار آبائه وأجداده وسلفه، إصالح كتاب إقليدس يف األصول اهلندس

وكتاب تاريخ ملوك الريان، الرسائل السلطانيات واإلخوانيات، رسالة يف شرح مذهب الصابئة، رسالة 
يف األشكال ذوات اخلطوط املستقيمة اليت تقع يف الدائرة صنفها لعضد الدولة، إصالح كتب أيب سهل 

النجوم رسالة يف سهيٍل، القوهي، رسالة يف الفرق بني املترسل والشاعر، رسالة يف االستواء، رسالة يف 
  .رسالة يف قسمة أيام اجلمعة على الكواكب السبعة ألفها أليب إسحاق الصايب وغري ذلك

  سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم

أبو حامت السجستاين البصري، كان إماماً يف غريب القرآن واللغة والشعر، أخذ عن أيب زيٍد األنصاري 
رة وروح بن عبادة، وقرأ كتاب سيبويه مرتني على األخفش أيب األصمعي وأيب عبيدة وعمر بن كرك

وتويف على ما حققه ابن دريٍد سنة مخٍس . احلسن سعيد بن مسعدة، وأخذ عنه املربد وابن دريٍد وغريمها
إعراب القرآن، وكتاب اإلدغام، وكتاب القراءات، وكتاب ما : وله من املصنفات. ومخسني ومائتني
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تاب الفصاحة، وكتاب خلق اإلنسان، وكتاب الطري، وكتاب الوحوش، وكتاب تلحن فيه العامة، وك
  .اهلجاء، وكتاب النخلة، وكتاب املقصور واملمدود وغري ذلك

  سهل بن هارون بن راهبون

وكان أديباً . أبو حممٍد الفارسي األصل الدستميساين، دخل البصرة واتصل باملأمون فواله خزانة احلكمة
اً شعوبياً، يتعصب للعجم على العرب شديداً يف ذلك، وكان مشهوراً بالبخل، وله يف كاتباً شاعراً حكيم

ذلك أخبار كثرية، وله رسالة يف مدح البخل أرسلها إىل بين عمه من آل راهبون، وأرسل نسخةً منها إىل 
الح لقد مدحت ما الم اهللا وحسنت ما قبح، وما يقوم ص: الوزير احلسن بن سهٍل فوقع عليها الوزير

وقد أورد هذه الرسالة . لفظك بفساد معناك، وقد جعلنا ثواب عملك مساع قولك، فما نعطيك شيئاً
  .اجلاحظ يف كتاب البخالء، وقد جتنبنا اإلطالة بذكرها

كتاب ثعلة وعفراء، كتاب اهلبلية : تويف سهل بن هارون سنة مخس عشرة ومائتني، وله من التصانيف
علب، كتاب الوامق والعذار، كتاب ندوٍد وودوٍد ولدوٍد، كتاب الضربني، واملخزومي، كتاب النمر والث

  .كتاب أسباسيوس يف احتاد اإلخوان، كتاب الغزالني، كتاب أدب أسل بن أسٍل وغري ذلك

  سهم بن إبراهيم الوراق

  : من شعراء القرن الثاين ومن أدباء القريوان، قال يف حصار أيب يزيد خملٍد اخلارجي لسوسة

 منا طعان السمر واإلقدام  خوارج صدها عن سوسٍةال إن

  في النقع دون المحصنات الهام  أسياٍف تطاير دونها وجالد
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  الشينباب 
  شبيب بن شبة

األخباري األديب الشاعر صاحب خالد بن صفوان الذي تقدمت ترمجته يف حرف اخلاء، وهلما أخبار 
حدث . شبيٍب وأيب خنيلة الراجز الشاعر صحبة ومودةومواقف مشهورة عند اخللفاء واألمراء، وكان بني 

  : رأى أبو خنيلة على شبيٍب حلةً فأعجبته فسأله إياها فوعده فقال فيه: األصمعي قال

  ألخائن ابن الخائن الكذوبا  يا قوم ال تسودوا شبيباً

   هل تلد الذئبة إال ذيبا؟

  : فلما بلغ ذلك شبيباً بعث إليه باحللة وكتب إليه

 فتاها وعلى خطيبها على  غدت سعد على شبيبها اإذ

 من كثرتها وطيبها عجبت  من مطلع الشمس إلى مغيبها

  .مات شبيب بعد املائتني

  شبيب بن يزيد

    

ابن مجرة بن عوف بن أيب حارثة املعروف بابن الربصاء املرى، والربصاء أمه وامسها قرصافة بنت احلارث 
تية ترمجته يف حرف العني، وهو شاعر جميد من شعراء الدولة األموية، وهو ابن خالة عقيل بن علفة اآل

وكان بينه وبني أبن خالته عقيٍل منافرة ومهاجاة، وكان من سادات قومه وأشرافهم، وله أخبار وأشعار 
  : كثرية ذكرها أبو الفرج يف كتابه منها

 أحزن القاذورة المتعيس إذا  لسهل الوجه يعرف مجلسي وإني

 حال دون النار ظلماء حندس وقد  سناجودي لمن يبتغي القرىيضيء 

 أعدائي حبال فتمرس بأعناق  ألين لذي القربي مراراً وتلتوي

  شداد بن إبراهيم بن حسٍن

كان . أبو النحيب امللقب بالطاهر اجلزري، شاعر من شعراء عضد الدولة بن بويه، ومدح الوزير املهليب
  : ت سنة إحدى وأربعمائة ومن شعرهدقيق الشعر لطيف األسلوب، ما

 يأت من أمره أحسنه ولم  إذا المرء لم يرض ما أمكنه

 يوماً ويبكي سنة سيضحك  فقد ساء تدبيره فدعه
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  : ومنه

 جئتم بأمٍر مستحيل لقد  جيل التصوف شر جيل أيا

  كلوا مثل البهائم وارقصوا لي  القرآن قال لكم إلهي أفي

  : وقال

  قال لي بائع الفراني فراني  اك أبن ليللقلب ما ده قلت

 أمت بما أودعاني أودعاني  فيما جنت ناظراه ناظراه

  : وقال

 اهللا في الدنيا فسيح ورزق  اهللا واسعة فضاها بالد

  إذا ضاقت بكم أرض فسيحوا  للقاعدين على هواٍن فقل

  : وقال

 غبتم حسناً إلى أن تقدموا مذ  نظري علي فما أرى أفسدتم

 الرضا والسخط أحسن منك عين  دعوا غرامي ليس يمكن أن ترىف

  شفهفيروز بن شعيب بن عبد السيد

أبو اهليجاء األصبهاين، كان أديباً فاضالً شاعراً جميداً يف النظم والنثر، له مقامات أنشأها سنة تسعني 
ومن .  ومخسمائةوأربعمائٍة، وأخذ عن أيب جعفٍر حممد بن أمحد بن مسلمة وغريه، مات سنة ثالثني

  : شعره

  طلباً وسعياً في الهواجر والغلس  أستلذ العيش لم أدأب له ال

 يحاول بالعناء ويلتمس حتى  حراماً أن يواتيني الغنى وأرى

 ليس يسيغ إال ما افترس فالليث  نوالك عن أخيك موفراً فاحبس

  : وقال

 بلوٍن كالنجيع مشعشعة  بت أشرب من يديه وسارق

  ونور الكأس في نور الشموع  وحمرة وجنتيه فحمرتها

 في بديٍع في بديع بديع  حارت األبصار فيه ضياء

  شمر بن حدويه
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أبو عمٍر اهلروي، كان عاملاً فاضالً ثقة حنوياً لغوياً راويةً لألخبار واألشعار، رحل يف شبيبته إىل العراق 
وأيب حات السجستاين وأيب زيٍد األنصاري وأخذ عن ابن األعرايب واألصمعي وسلمة بن عاصم والفراء 

وأيب عبيدة والرياشي وغريهم، مث رجع إىل خراسان وأخذ عن أصحاب النضر بن مشيٍل والليث، وصنف 
كتاباً كبرياً رتبه على العجم ابتدأ فيه حبرف اجليم مل يسبق إىل مثله، أودعه تفسري القرآن وغريب 

اتصل أبو : وقيل. وخزنه بعد وفاته بعض أقاربه فلم ينتفع بهاحلديث، وكان ضنيناً به فلم ينسخه أحد 
عمرٍو بيعقوب ابن الليث األمري فخرج معه إىل نواحي فارس ومحل معه كتاب اجليم فطغى املاء من 

كتاب : النهروان على معسكر يعقوب فما غرق من املتاع، وأليب عمرٍو من التصانيف غري كتاب اجليم
مات سنة مخٍس ومخسني . وكتاب السالح وكتاب اجلبال واألودية وغري ذلكغريب احلديث كبري جداً، 

  : ومائتني

  شبيان بن عبد الرحمن

    

أبو معاوية التيميي موىل بين متيٍم، كان من أكابر القراء واحملدثني والنحاة، كان مقيماً بالكوفة فانتقل عنها 
كثري وحدث عن شبيان احلافظ الثقة عبد إىل بغداد، وأخذ عن احلسن البصري وحدث عنه وعن ابن أيب 

سئل ابن عني عن شبيان فوثقه وقال ثقة يف كل شٍئ، وسئل عنه أمحد بن حنبٍل . الرمحن بن مهدٍي وغريه
شيبان أرفع عندي شيبان صاحب كتاب صحيح، وقال ابن : وعن الدستوائي وحرب بن شداد فقال

بان ببغداد سنة أربٍع وستني ومائٍة، وقيل سنة سبعني تويف شي. أبو معاوية شيبان النحوي ثقة ثبت: عماٍر
  .ومائة، ودفن يف مقابر قريٍش بباب التنني قاله ابن سعٍد كاتب الواقدي يف طبقاته

  شيث بن إبراهيم بن محمد

ابن حيدرة ضياء الدين املعروف بابن احلاج القناوي القفطي النحوي اللغوي العروضي أبو احلسن، أحد 
املعاصرين، برع يف العربية واللغة وفنون األدب وتقدم فيها ومسع من احلافظ أيب طاهر أكابر األدباء 

السلفي وغريه، وحدث ودرس وكان ذا هيبٍة ووقاٍر، وله مقامات معروفة ومواقف بني يدي السالطني 
 من كتاب اإلشارة يف تسهيل العبارة، واملعتصر: واألمراء، وكانوا حيترمونه ويوقرونه، ومن تصانيفه

املختصر، وذيب ذهن الواعي يف إصالح الرعية والراعي صنفه للملك الناصر صالح الدين يوسف، 
وحز الغالصم وإفحام املخاصيم، وتعاليق يف الفقه على مذهب اإلمام مالٍك، واللؤلؤة املكنونة واليتيمة 

  : املصونة وهي قصيدة يف األمساء املذكرة، أبياا سبعون بيتاً منها

 بما يعلم يخبرني  الشعر من يفهموصغت 
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 اإلعراب ما الدهثم من  بألفاظ يخبرني

 والتهنيد واألهثم د  اإلقليد والتقلي وما

 واألسمال والعيهم م  النهاد واألهدا وما

 واألقراد واألكدم د  األلغاد واإلخرا وما

 والفداس واألعلم س  الدقراس والمردا وما

 لقراص واألثرموا ص  األوخاص واألدرا وما

 والتدمين واألرقم يد  وما اليعضيد واليعق

 واألعال والقضم ث  األنكار واألنكا وما

 واألوغاب واألقضم د  األوغال واألوغا وما

  : ومضى على هذا النمط إىل أن قال

 علماً لمن يعلم جرت  فاسمع أللفاظ أال

 لمن يفحم بألفاظي  أنبأت في شعري فقد

  تاني في قولي ولم أعلم  السجس وعارضت

 المثل الذي نظم على  قوافيه فضعفت

 إال عالم همهم يه  فهذا الشعر ال يدر

  : تويف أبو احلسن بن احلاج سنة مثاٍن وتسعني ومخسمائٍة وقيل سنة تسع وتسعني ومخسمائٍة، ومن شعره

 والجسم واإليمان يمنعه للقلب  إجهد لنفسك إن الحرص متعبة

 خلٍق تراه ليس يدفعه وكل  سوم سترزقهرزقك مق فإن

 ذلك باب الكفر تقرعه فإن  شككت بأن اهللا يقسمه فإن
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  الصادباب 
  صاعد بن الحسن بن عيسى

الربعي، املوصلي األصل البغدادي اللغوي األديب أبو العالء، أخذ عن السريايف وأيب علي الفارسي 
ب واألخبار، سريع اجلواب حسن الشعر طيب املعاشرة واخلطايب وغريهم، وكان عارفاً باللغة وفنون األد

ممتع االسة، دخل األندلس واتصل باملنصور بن أيب عامر فأكرمه وأفرط يف اإلحسان إليه واإلقبال عليه، 
. كتاب مساه الفصوص على حنو كتاب النوادر أليب علٍي القايل: مث استوزره وألف للمنصور كتباً منها

أن أبا العالء ملا أمته دفعه لغالٍم له حيمله بني يديه وعرب ر قرطبة : ادثة غريبة وهيواتفق هلذا الكتاب ح
فزلت قدم الغالم فسقط يف النهر هو والكتاب، فقال يف ذلك ابن العريف وكان بينه وبني أيب العالء 

  : شحناء ومناظراتك

 كل ثقيٍل يغوص وهكذا  قد غاص في البحر كتاب الفصوص

  : واحلاضرون فلم يرع ذلك صاعداً وقال على البديهة جميباً البن العريففضحك املنصور 

  توجد في قعر البحار الفصوص  عاد إلى معدنه إنما

    

وصنف له أيضاً كتاب اجلواس بن قعطل املذحجي مع ابنة عمه عفراء، وهو كتاب لطيف ممتع جداً، 
 توجد بعد، وكان املنصور كثري الشغف ذا اخنرم يف الفنت اليت كانت باألندلس فسقطت منه أوراق مل

الكتاب حىت رتب له من يقرؤه حبضرته كل ليلٍة، وصنف له أيضاً كتاب اهلجفجف بن غيدفان بن يثرٍيب 
مع اخلنوت بنت حمرمة بن أنيٍف وهو على طراز كتاب أيب السري سهل ابن أيب غالب اخلزرجى، ومل 

ن ويل األمر بعده، وإىل ذلك يشري يف قصيدته اليت قاهلا حيضر صاعد بعد موت املنصور جملس أحٍد مم
  : للمظفر بن املنصور الذي ويل بعد أبيه وأوهلا

 أماني كالهضاب محملةً  حدت ناجية الركاب إليك

 وسيدها اللباب بواحدها  وبعث ملوك أهل الشرق طرا

  : قالومنها يشري إىل مرض حلق بساقه فمنعه من حضور جالسه، وهو وجع ادعاه ف

  رمت ساقي فجل بها مصابي  إلى اهللا الشكية من شكاٍة

 وكنت أرم حالي باقترابي  عن الملك المرجى وأقصتني

  : ومنها

  فألفيت اسمه صدر الحساب  المنعمين على البرايا حسبت
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 تالياً أم الكتاب أقدم  قدمته إال كأني وما

نة سٍت وتسعني وثالمثائة، ولصاعٍد مع املنصور وأنشد هذه القصيدة بني يدي املظفر يف عيد الفطر س
  .أخبار ولطائف يطول ذكرها، تويف بصقلية سنة سبع عشرة وأربعمائٍة

   

  الجزء الثاني عشر 
  صالح بن إسحاق

أبو عمر اجلرمي، فهو موىل جلرم بن زبان، وجرم من قبائل اليمن وقيل هو موىلً لبجيلة بن أمناٍر، كان 
ة، فقيهاً ورعاً وهو بصري قدم بغداد فأخذ عن يونس بن حبيب العربية، وعن أيب عاملاً بالعربية واللغ

احلسن سعيد بن مسعدة األخفش، وقرأ عليه كتاب سيبويه وأخذ اللغة عن أيب زيد األنصاري وأيب عبيدة 
ناظر واألصمعي ومن يف طبقتهم، وكان رقيقاً أليب عثمان املازين، وأخذ منه املربد واملازين وغريمها، و

خمتصره يف النحو، كان كما صنف منه : الفراء، وانتهى إليه علم العربية يف وقته، وصنف كتباً كثريةً منها
وله كتاب التنبيه، وكتاب السري، وكتاب األبنية، وكتاب . باباً صلى ركعتني باملقام ودعا بأن ينتفع به

  .عتصمتويف سنة مخٍس وعشرين ومائتني يف خالفة امل: العروض وغري ذلك

  صالح بن عبد القدوس

ابن عبد اهللا، كان حكيماً أديباً فاضالً شاعراً جميداً كان جيلس للوعظ يف مسجد البصرة ويقص عليهم، 
وله أخبار يطول ذكرها، ام بالزندقة فقتله املهدي بيده، ضربه بالسيف فشطره شطرين، وعلق بضعة 

  : اليت مطلعهاأيام للناس مث دفن، وأشهر شعره قصيدته البائية 

 فيه تصرم وتقلب والدهر  صرمت حبالك بعد وصلك زينب

 ببلقعٍة وبرق خلب آل  وكذاك ذكر الغانيات فإنه

 فعمرك مر منه األطيب واجهد  الصبا فلقد عداك زمانه فدع

  : ومنها

  تعدي كما يعدي الصحيح األجرب  واحذر معاشرة الدنى فإنها

 توارى عنك فهو العقرب وإذا  يحلف إنه بك واثق يلقاك

  : ومن شعره أيضاً

 الميت ميت األحياء إنما  ليس من مات فاستراح بميٍت
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 باله قليل الرجاء كاسفاً  الميت من يعيش كئيباً إنما

  : وقال

 أو حجة لمخاصم لبادرٍة  قلت قدر أن قولك عرضة إذا

 فينهي نفسه غير حازم جواب  وإن امرء لم يخش قبل كالمه ال

  : لوقا

 البحر في الغرابيل نقال ينقل  أخون الخليل في السر حتى ال

  مثقالٍت وعت من الماء حمال  تمور الجبال مور سحاٍب أو

  صفوان بن إدريس

ابن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عيسى النجييب أبو حبٍر، كان أديباً كاتباً شاعراً سريع اخلاطر، أخذ عن أبيه 
وله سنة . ليون وأيب الوليد، وهو أحد أفاضل األدباء املعاصرين باألندلسوالقاضي ابن إدريس وابن غ

كتاب : ستني ومخسمائٍة، وتويف مبرسية سنة مثاٍن وتسعني ومخسمائٍة ومل يبلغ األربعني وله تصانيف منها
  : زاد املسافر وراحلته، وكتاب العجالة جملدان يتضمنان طرفاً من نثره ونظمه، وديوان شعٍر، ومن شعره

 جناحاً للغرام وطارا سوى  قد كان لي قلباً فلما فارقوا

 الجوانح لوعةً وأوارا بين  وجرت سحاب للدموع فأوقدت

    

 يمر وفي ضلوعي نارا ماء  ومن العجائب أن فيض مدامعي

  : وقال يف مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم

 رسول اهللا خير األنام على  اهللا وطيب السالم تحية

 للناس ادخلوها بسالم وقال  ذي فتح باب الهدىال على

 وما عسى أن يتنامى الكالم  بدر الهدى سحب الندى والجدا

  بالمسك ال أرضى بمسك الختام  تهزأ أنفاسها تحية

 آله الصيد السراة الكرام عن  منى وال تنثني تخصه

 ألف أعلى لفظةً من كرام لم  أرفع لكنني وقدرهم

  : وقال

  فهو على أن يموت أوقد  ى قلبه وأوقدالهو أحمي
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 اهللا ما تقلد قلده  عنه العذول ساٍل وقال

 غزال ووجه فرقد جيد  شادن عليه وباللوى

 انثني قده وعربد حتى  ريقه بخمٍر أسكره

 أجفانه مؤيد فجيش  ال تعجبوا النهزام صبري

 نعم عبده وأزيد عبد  له كالذي تمنى أنا

 عليه الجفاء والصد ولي  على امتثال أمٍر له

  صلى فؤادي على محمد  سلمت عينه لقتلي إن

  : وقال

 سواد القلب فيها غسق له  قمراً مطلعه أضلعي يا

 فيها لونها عن شفق فناب  استوقد نار الهوى وربما

 بشرٍك من حدق وصدتني  بدولٍة من صباً ملكتني

  قفي البحر منه شعلة الحتر  عندي من حبك ما لو سرت

  : وقال

 فتى جم الغواية معتدي ركوب  لي لما ركبت بطالتي يقولون

 نعم عندي شفاعة أحمد؟ فقلت  أعندك ما ترجو الخالص به غداً
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  الضادباب 
  الضحاك بن سليمان

ابن سامل بن دهاية أبو األزهر املرئي األوسي منسوب إىل امرئ القيس بن مالٍك، نزل بغداد وله معرفة 
  .ومن شعره. مات سنة سبٍع وأربعني ومخسمائٍة. ة، وله شعر جيدبالنحو واللغ

 أوفى من المافيه بنعمٍة  أنعم اهللا على عبده ما

 في عيشٍة راضيه فإنه  وكل من عوفي في جسمه

 الفتى لكنه عاريه على  حلو حسن جيد والمال

 لآلخرة الباقية أعطاه  العالم بالمال من وأسعد

 حسنها غدارة فانيه مع  أحسن الدنيا ولكنها ما

  الضحاك بن مخلد

ابن مسلم أبو عاصٍم النبيل لشيباين البصري احلافظ الثبت النحوي اللغوي، كان إماماً يف احلديث، مسع 
وأخرج له البخاري يف صحيحه وأمجعوا على . من جعفٍر الصادق وابن جريٍج واألوزاعي وابن أيب عروبةً

لست حبٍي وال ميٍت إذا مل أذكر، مات أبو عاصم سنة : كلم فيك، فقالقيل له حيىي بن سعيد يت. توثيقه
  .اثنيت عشرة ومائتني

  الضحاك بن مزاحٍم

كان يف مكتبه ثالثة آالف صٍيب : كان يؤدب األطفال فيقال. أبو القاسم البلخي املفسر احملدث النحوي
 عن سعيد بن جبٍري التفسري، لقى الضحاك ابن عباس وأبا هريرة، وأخذ. وكان يطوف عليهم على محاٍر

مل يلق الضحاك ابن عباس وإمنا لقي سعيد بن جبٍري بالري فأخذ عنه : وكان عبد امللك بن ميسرة يقول
ووثقه أمحد بن . ما رآه قط: قلت ملشاٍش هل مسع الضحاك من ابن عباس؟ قال: وقال شعبة. التفسري

  .مات الضحاك سنة مخٍس ومائٍة وقيل سٍت ومائٍةحنبٍل وابن معٍني وأبو زرعة، وضعفه حيىي بن سعيٍد، 
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  الطاءباب 
  طالب بن عثمان بن محمد

أخذ عن أيب بكر بن األنباري، وكان بارعاً يف العربية . ابو أمحد بن أيب غالب األزدي النحوي البصري
 باهللا سنة تويف يف خالفة القادر. عارفاً باللغة وكف بصره يف آخر عمره، ولد سنة تسع عشرة وثالمثائٍة

  .سٍت وتسعني وثالمثائٍة

  طالب بن محمد بن قشيط

وله . كان عارفاً بالعربية قيماً ا، أخذ عن أيب بكر بن األنباري. أبو أمحد املعروف بابن السراج النحوي
  .مات سنة إحدى وأربعمائٍة. خمتصر يف النحو وكتاب عيون األخبار وفنون األشعار

  طاهر بن أحمد

    

وىل . بن داود بن سليمان بن إبراهيم أبو احلسن املصري املعروف بابن بابشاذ النحوي اللغويابن بابشاذ 
. متامالً يف ديوان االنشاء بالقاهرة، يتأمل ما يصدر منه من السجالت والرسائل فيصلح ما فيها من خطأ

 فسقط من املنارة إىل تزهد يف آخر عمره ولزم منارة اجلامع مبصر، فخرج يف بعض الليايل والنوم يف عينيه
سطح اجلامع فمات، وذلك صبيحة اليوم الرابع من رجٍب، سنة تسٍع وستني وأربعمائٍة، وله من 

التصانيف، شرح اجلمل للزجاجي، وشح النخبة، والتعليق يف النحو مخسة عشر جملداً مساه تالمذته من 
  .بعده تعلق الغرفة، واحملتسب يف النحو وغري ذلك

   عبد العزيزطراد بن علي بن

  : ومن شعره. كان حنوياً كاتباً أديباً بارعاً يف النظم والنثر. أبو فراس السلمي الدمشقي املعروف بالبديع

 وأنت البديع رب القوافي؟ م  لي لم جلست في آخر القو قيل

  ل يرى طرزها على األطراف  قلت آثرته ألن المنادي

  : وقال

 وأضحكني دهري وأبكانيمنهم   صاح آنسني دهري وأوحشني يا

 جبران بجبراٍن: فال تقل لي  أرض بأرٍض بعد فرقتهم: قد قلت

  : وقال

 أنفاس ريا جلقا هذه  نسيماً هب مسكاً عبقاً يا
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 أنفاسك إال حرفا برد  عني والهوى ما زادني كف

 حبيب النفس ذاك الموئقا يا  شعري نقضوا أحبابنا ليت

  رضاً من سحب دمعي غدقاعا  يا رياح الشوق سوقي نحوهم

 منظوماً بأيام اللقا كان  عقد دموع طالما وانثري

  : وقال

 حرى وقلباً يجب كبداً  في حبكم أستوجب؟ هكذا

  حجة تمضي وأخرى تعقب؟  من سهرت أجفانه وجزا

 دمعها ينسكب وجفون  في الحشا محرقة زفرات

 في األعين أسداً تثب أن  اهللا عذولي مادرى قاتل

 وغرامي واذهبوا فدعوني   أرى لي عن حبيبي سلوةًال

  : وقال

 أنت عن سمعي وقلبي بغائب فما  كنت عني في العيان مغيباً لئن

  تمثلت لي في القلب من كل جانب  اشتاقت العينان منك بنظرٍة إذا

  .مات البديع الدمشقي سنة أربع وعشرين ومخسمائٍة

  طريح بن إسماعيل

ن عالج بن أيب سلمة بن عبد العزي النقفي، وأمه خزاعية بنت عبد اهللا بن سباٍع أبو ابن عبيد بن أسيد ب
الصلت الشاعر املشهور، نشأ يف دولة بين أمية واستنفذ شعره يف الوليد بن يزيد، وأدرك دولة بين العباس، 

  : ومات يف أيام املهدي سنة مخٍس وستني ومائٍة، ومن خمتار شعره قوله

 فيه سهام الدهر تنتضل تنفك  باً للحوادث ماتر المرء نص ألم

 لجٍب موارده مسلوكة ذلل  إن يعجل الموت يحمله على وضٍح

 كما رث بعد الجدة الحلل يخلق  تمادت به األيام في عمٍر وإن

 المنون ولو طالت به الطيل ريب  ويستمر إلى أن يستقل به

 بطلجبان وال مستاسد  حي  ليس بناٍج من داوئره والدهر

 التراب وال حوت وال وعل تحت  وال دفين غيابا ٍت له نفق

 يبيد ويبقى اهللا والعمل حتى  كل شٍئ سيبلي الدهر جدته بل
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  : وقال

 الشباب فنازل ومودع بعد  المشيب بدا وأقبل زائراً وترى

 تنال به الفضيلة مقنع بدل  والشيب للحكماء من سفه الصبا

 فيه لهم شرف ومجد يرفع  لحجاوالشيب زين بني المروءة وا

 بأشيب جسمه متضعضع تبدو  والبر تصحبه المروءة والتقى

 يتبعه القوي المهرع والغي  إلي من الشباب مع المنى أشهى

 لمهالٍك تتوقع وتعرض  الشباب عمى ألكثر أهله إن

  : وقال

 بالكره منا اللهو والغزل وبان  المشيب ففرق الرأس مشتعل حل

 تركاً وهذا الذي نهواه مرتحل   مقيماً ال يريد لناهذا فحل

  كنشر روٍض سقاه عارض هطل  له عندنا نور ورائحة هذا

 كل خلٍق هوى أو خلٍة نفل من  وقبول ال يزال له وجدة

    

 ومن كان يهواه به ملل نكر  والشيب يطوي الفتى حتى معارفه

 طوه رملوبعد تناهى خ وهن  بلي البرد فيه بعد قوته يبلي

  طلحة بن محمٍد

وقل أمحد بن طلحة أبو حممد النعماين، كان فاضالً عارفاً باللغة واألدب والشعر، ورد بغداد وخراسان 
مات سنة عشرين . وكاتبه احلرير يصاحب املقامات، وكان كثري احلفظ جيد الشعر سريع البديهة

  : ومخسمائٍة، ومن شعره

  ط الجأش صعب الشكيمهفكن راب  نالك الدهر بالحادثات إذا

 إذا كان عندك للنفس قيمه  وال تهن النفس عند الخطوب

 من صبر نفٍس كريمه بأحسن  فواهللا ما لقى الشامتون
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  الظاءباب 
  ظافر بن القاسم

ابن منصور بن عبد اهللا بن خلٍف اجلذامي اإلسكندري املعروف باحلداد الشاعر األديب، روى عنه احلافظ 
  : من األعيان، وتويف مبصر يف احملرم سنة تسٍع وعشرين ومخسمائة ومن شعرهالسلفي وطائفة 

 من دائهن عزيز ودواؤها  حكم العيون على القلوب يجوز

 ال ينال الذابل المهزوز ما  نظرٍة نالت بطرٍف ذابٍل كم

 بين جفونها مكنوز فالسحر  من تلك اللواحظ غيرةً فحذار

  : د العزيز األندلسي بعد أن توجه من مصر إىل املهدية يتشوق إليهوكتب إىل أيب الصلت أمية بن عب

 هم السم لكن لي لقاؤك درياق  هل لدائي من فراقك إفراق أال

 كل قطٍر بالمشارق إشراق على  شمس فضٍل غربت ولضوئها فيا

 بقلبي عهداً ال يضيع وميثاق  العهد منك عمر عهده سقى

  كنتها من األيك أوراقوريقاء  ذكر يطيب كما شدت يجدده

 أخالق الخليقة أخالق وأكثر  الخلق الجذل الرفيع طرازه لك

 ديارك عن داري هموم وأشواق  ضاءلتني يا أبا الصلت مذ نأت لقد

 جرت ولها ما بين جفني إحراق  عزني إطفاؤها بمدامعي إذا

 التراقي والترائب تشهاق خالل  يحدوها زفير جره سحائب

  ولي منه في صعب النوائب إنفاق  كنز من الصبر واسعكان لي  وقد

 خطوٍب صدها منه إرهاق لجيش  إذا جردت بعض غراره وسيف

 وأن الكنز فقر وإمالق غرور  أن أبان البين أن غراره إلى

 له من رق ودك إعناق وليس  سيدي موالي دعوة من صفا أخي

 ب خفاقطامي الغوار ومطرد  بعدت ما بيننا شقة النوى لئن

 أنضاها زميل وإعناق طالئح  إذا كلفتها العيس قصرت وبيد

 أعناق الحمائم أطواق يالزم  لك الود المالزم مثل ما فعندي

  : وهي طويلة حنو ثالثني بيتاً، ومن لطائفه وغرر قصائده أيضاً قوله

 وابل دمعه ورذاذه ماسح  كان بالصبر الجميل مالذه لو
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 وهى وتقطعت أفالذه حتى  لبهما زال جيش الحب يغزو ق

 رسيس يحتويه جذاذه إال  بق فيه مع الغرام بقية لم

 من الحدق المراض عياذه أبداً  من كان يرغب في السالمة فليكن

 يضر بقلبك استلذاذه نظر  تخدعنك بالفتور فإنه ال

 إلى حب القلوب نفاذه سهم  الرشأ الذي من طرفه يأيها

 به قد جال، من نباذه؟؟ خمر  يلوح بفيك من نظامه در

 ذاك اللحظ، ما فوالذه؟ وسنان  وقناة ذاك القد، كيف تقومت

 وهو اإلمام فمن ترى أستاذه؟  يعجز عن مواقع سحره هاروت

 إال وعز على الورى استنفاذه  ما علقت محاسنك امرأ تاهللا

 وقد أودى به استحواذه طوعاً  حبك بالقلوب فأذعنت أغريت

  : عشرين بيتاً كلها غرر، ومن مقطعاته قوله يف األقحوانوهي حنو 

 ضحكاً فوق قٍد أملد يفتر  فقد أبدى األقاحي مبسماً أنظر

  وتنظمت من حول شمسة عسجد  كفصوص دٍر لطفت أجرامه

    

  .وقال يف كرسي النسخ و يكتب عليه

  وعجيب تراكيبي وحكمة صانعي  بعينك في بديع صنائعي أنظر

 الفراق أصابعاً بأصابعي يوم   محٍب شبكتكفا فكأني

  ظالم بن عمرو

ابن سفيان بن جندل بن يعمر بن حلس بن نفاثةً ابن عدي بن الدئل بن بكر بن كنانة الدؤيل أبو األسود، 
ويف امسه ونسبه خالف، أحد سادات التابعني واحملدثني والفقهاء والشعراء والفرسان واألمراء واألشراف 

واألكثر على أنه . ضري اجلواب والصلع األشراف والبخر األشراف، ومن مشاهري البخالءوالدهاة واحلا
وعنه أمية وحيىي . أول من وضع العربية ونقط املصحف، روى عن عر وعلٍي وأيب ذٍر وابن عباس وغريهم

 وشهد معه صفني، ومات بالطاعون اجلارف - رضي اهللا عنه -بن يعمر، وصحبه علي بن أيب طالب 
جاء أبو األسود الدؤيل إىل زياد بن أبيه وكان يعلم : روى عاصم قال.  سبٍع وستني على األصحسنة

إين أرى العرب قد خالطت هذه األعاجم وفسدت ألسنتها، أفتأذن يل أن أضع للعرب ما : أوالده وقال
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األمري، تويف أبانا أصلح اهللا : فجاء رجل إىل زياٍد فقال: قال. ال تفعل: يعرفون به كالمهم؟ فقال له زياد
ضع للعناس ما : ادعوا يل أبا األسود، فلما جاءه قال له! تويف أبانا وترك بنون: وترك بنون، فقال زياد
وروى يف وضع العربية غري ذلك، وأليب األسود أخبار كثرية مع اخللفاء واألمراء، . كنت يتك عنه ففعل

و الفرج يف كتابه، ومن شعره يعاتب ابنه أبا حرٍب ولطائف يف البخل واإلمساك، وقد استقصى أخباره أب
  : وقد انقطع عن العمل وطلب الرزق

 ألق دلوك في الدالء ولكن  طلب المعيشة بالتمنى وما

 تجئ بحمأٍة وقليل ماء  بملئها يوماً يوماً تجئك

  تحيل على المقادر والقضاء  تقعد على كسل التمني وال

 الرجال من السماء قبأرزا  مقادر الرحمن تجري فإن

 المرء أسباب البالء وعجز  بقبٍض أو ببسٍط مقدرةً

  : وقال

   فنون العلم واألدبا هديت   ألعلم زين وتشريف لصاحبه                   فاطلب

 كانوا رؤوساً فأضحى بعدهم ذنبا  كم سيٍد بطٍل آباؤه نجب

 تباالمعالي باآلداب والر نال  خامل اآلباء ذي أدٍب ومقرف

 القرين ونعم الخدن إن صحبا نعم  ذخر وكنز ال نفاد له ألعل

 قليٍل فيلقى الذل والحربا عما  يجمع المال شخص ثم يحرمه قد

 فال يحاذر فيه الفوت والسلبا  العلم مغبوط به أبداً وجامع

 تعدلن به دراً وال ذهبا ال  يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه

  : وقال

 بجٍد حازم وبليد يعيش  س يأساً فإنماتشعرن النف فال

 قريٍب ال ينال بعيد فكل  وال تطمعن في مال جاٍر لقربه

  : وقال

 طول البالء إلى الصبر وأسلمني  مس الضر حتى ألفته تعودت

 قديماً قد يضيق به صدري وكان  صدري لألذى كثرة األذى ووسع

  عتبي على الدهرأالقيه منه طال   أنا لم أقبل من الدهر كل ما إذا



ياقوت احلموي-)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب  843  

  : وقال

 لكل أمٍر منكر والمنكرون  الرجال المقتدى بفعالهم ذهب

 ليدفع معور عن معود بعضاً  وبقيت في خلٍف يزكى بعضهم

 أصيب بعرضه لم يشعر وإذا  لكل مصيبٍة في ماله فطٍن
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	  ﻲﻤﺭﻴﺠﻨﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻱﻭﻐﻠﻟﺍ ﻝﺍﺯﻐﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻲﻀﻭﺭﻌﻟﺍ ﻡﻴﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻥﺍﺯﻭﻟﺍ ﻥﺒ ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻲﺴﺭﺎﻔﻟﺍ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻭﺒﺃ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺵﻴﺠ ﻥﺒ ﻝﻴﻘﻋ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻱﻭﻐﻠﻟﺍ ﻲﻤﺸﺎﻬﻟﺍ ﻝﻀﻔﻟﺍ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻲﻨﺍﻭﺭﻴﻘﻟﺍ ﻱﺭﻬﻤﻟﺍ ﻥﻁﻗ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻲﺴﺭﺎﻔﻟﺍ ﻪﻴﻭﻫﺎﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻥﺼﺤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻙﺭﺎﺒﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺍﺩﻌﺴ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﺭﺒﺩﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻝﻼﻫ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻥﻭﻋ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻪﻴﻭﻁﻔﻨ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ

	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻱﺯﺒﻼﻜﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﺎﻴﺭﻜﺯ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻱﻭﺴﻨﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻥﺎﺴﺤ ﻥﺒ ﺩﻭﻌﺴﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻭﺒﺃ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺭﺩﻴﺤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻲﻨﺎﻬﺒﺼﻷﺍ ﻲﻠﻜﻭﺘﻤﻟﺍ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻭﺒﺃ ﺫﺎﺸﻤﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ﻲﻁﺴﺍﻭﻟﺍ ﻰﺴﻭﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻥﻭﺭﻫﺯ ﻥﺒ ﻝﻼﻫ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻱﺭﺎﺼﻨﻷﺍ ﻲﻨﺍﻭﺭﻴﻘﻟﺍ ﻱﺭﺼﺤﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﺓﺭﻴﻐﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﻙﺭﺎﺒﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﻰﻴﺤﻴ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ
	  ﻲﻨﺎﻬﺒﺼﻹﺍ ﻲﻨﺎﺠﺒﺎﻔﻟﺍ ﻡﺭﺜﻷﺍ
	  ﻲﺒﻀﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺵﺎﻴﺭ ﻭﺒﺃ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﺒﻴﺩﻷﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﺯﺠﺴﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺩﻟﺎﺨ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻌﻓﺎﺸﻟﺍ ٍﻲﺨﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻝﻭﻠﻬﺒﻟﺍ ﻥﺒ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﻰﻴﺤﻴ ﻥﺒ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﺴﻟﺩﻨﻷﺍ ﻱﻭﻐﻠﻟﺍ ﺩﻴﺴﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺎﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻡﺼﺎﻋ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻤﻌﻟﺍ ﺩﺴﺃ ﻥﺒ ﻰﻠﻌﻤ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺭﻔﺠﻟﺎﺒ ﻑﺭﻌﻴ ،ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺏﻴﺼﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻨﺍﻭﺭﻴﻘﻟﺍ ﺩﻭﺴﻷﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﺭﺎﺒﺨﻷﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﺃ ﻲﻓﻭﻜﻟﺍ ﻡﺜﻋﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﺌﺍﺩﻨﺎﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺭﺎﻴﺘﺨﺒ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ ،ﺔﻴﻤﺃ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺔﻴﻤﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﺒﻴﺠﺘﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺭﺸﺒ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺝﺎﺠﺯﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺍﺭﻜﺒ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺏﻟﺎﻁ ﻭﺒﺃ ﻱﺩﺒﻌﻟﺍ ﺭﻜﺒ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻨﺍﺭﻭﺎﺨﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﺭﻭﻨﻴﺩﻟﺍ ﺭﻔﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺔﻅﺤﺠ ﺭﻔﻌﺠ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺭﻭﺼﻨﻤ ﻭﺒﺃ ﻝﻴﻤﺠ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻝﻴﻤﺠ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻠﻫﺎﺒﻟﺍ ﺭﺼﻨ ﻭﺒﺃ ﻡﺘﺎﺤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ

	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺯﺍﺯﺨﻟﺍ ﻙﺭﺎﺒﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺙﺭﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﺘﻭﻜﺴﻟﺎﻨﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ،ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ ﻥﺒ ،ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻥﺎﻤﻴﻟﺍ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ،ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺭﻴﻘﺸ ﻥﺒﺎﺒ ﻑﺭﻌﻴ ،ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺉﺭﻘﻤﻟﺍ ﻥﺍﺭﻬﻤ ﻥﺒ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺭﻴﺭﻀﻟﺍ ﺩﻴﻌﺴ ﻭﺒﺃ ،ﺩﻟﺎﺨ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺩﻨﺘﻭ ﻥﺒ ﺩﻭﺍﺩ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﺴﻟﺩﻨﻷﺍ ﻕﻴﺸﺭ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻥﺍﻭﻀﺭ ﻥﺒ ﺩﻤ؛ﺃ
	  ﺔﻤﺜﻴﺨ ﻭﺒﺃ ﺭﻴﻫﺯ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻘﺸﻤﺩﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻥﻴﻫﺎﺸ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻡﺯﺤ ﻥﺒ ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ ﻲﺴﻭﻁﻟﺍ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺏﻫﻭ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﺩﻴﻌﻤﻟﺍ ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺩﻴﺯ ﻭﺒﺃ ﻲﺨﻠﺒﻟﺍ ﻝﻬﺴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻗﺍﺭﻌﻟﺍ ﺩﻴﺩﻨﺼﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻝﻀﻔﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺭﻫﺎﻁ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﺴﺨﺭﺴﻟﺍ ﺏﻴﻁﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻡﻴﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺔﺒﻴﺘﻗ ﻥﺒ ﻡﻠﺴﻤ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﺩﺒﻌﻤﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻨﺎﻏﺭﻔﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﺒﻁﺭﻘﻟﺍ ﺭﺩﺒ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﺭﻴﻤﺤﻟﺍ ﻝﻴﺨﻨ ﻥﺒ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺭﻴﺭﻀﻟﺍ ﻱﺫﺎﺒﺎﻬﻤﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻴﺴﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﷲﺍ ﺔﺒﻫ ﻥﺒ ﺏﺎﻫﻭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺭﺠﻨﻠﺒ ﻥﺒ ﺢﺼﺎﻨ ﻥﺒ ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻨﺍﺫﻭﻠﻜ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤ؛ﺃ
	  ﺭﻴﻘﺸ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺭﻭﺼﻨﻤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻰﻴﺤﻴ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻨﻭﻤﻴﻤﻟﺍ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ ،ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻪﺠﻨﺎﻨﻜﺸﺨ ﻥﺒﺎﺒ ﻑﻭﺭﻌﻤﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﻭﻐﻠﻟﺍ ﻲﻨﺎﺴﺎﻘﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻥﻭﺭﺎﻫ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ﻲﺘﺒﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ،ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ

	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ﻥﺍﺭﻴﺨ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﺩﻬﻤ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ،ﺕﺒﺎﺜ ﻥﺒ ،ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ،ﺔﻤﺍﺩﻗ ﻥﻴ ،ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺉﺭﻘﻤﻟﺍ ﺭﺍﻭﺴ ﻥﺒ ،ﺭﻤﻋ ﻥﺒ ،ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺏﻴﺩﻷﺍ ﻱﺩﺎﻴﺒﻟﺍ ،ﺩﻠﺨﻤ ﻥﺒ ،ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺩﻤﺤﻤ ،ﺭﻔﻌﺠ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ،ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻨﺎﺴﻐﻟﺍ ،ﺭﻴﺒﺯﻟﺍ ﻥﺒ ،ﻲﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ،ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻝﻀﻔﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻲﻤﺯﺭﺍﻭﺨﻟﺍ ،ﺭﺎﻔﺼﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﺭﻤﻌﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ،ﺭﻤﻌﻤﻟﺍ ﻥﺒ ،ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻨﺎﻤﺭﻜﻟﺍ ﻲﻨﺎﻬﺒﺼﻷﺍ ،ﺔﻴﻭﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﻭﺤﻨﻟﺍ ﻱﺭﺼﺒﻟﺍ ،ﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﻭﺤﻨﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ ،ﻲﻨﺎﻬﻟﻷﺍ ﺔﻤﻼﺴ ﻥﺒ ،ﻥﺍﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﻭﻐﻠﻟﺍ ﺎﻴﺭﻜﺯ ﻥﺒ ،ﺱﺭﺎﻓ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺭﻘﺼﻟﺍ ﻭﺒﺃ ،ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ﺔﺒﺎﺒﺸ ﻥﺒ ،ﻝﻀﻔﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ،ﻝﻀﻔﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺭﻔﻌﺠ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒﺍ
	  ﺏﻌﻜ ﻥﺒ ،ﺭﻭﺼﻨﻤ ﻥﺒ ،ﺓﺭﺠﺸ ﻥﺒ ،ﻝﻤﺎﻜ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﻭﺤﻨﻟﺍ ﺏﻴﻠﻜ ﻥﺒﺩﻤﺤﺃ
	  ﻝﻭﺤﻷﺎﺒ ﻑﺭﻌﻴ ،ﺭﺭﺤﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ،ﺹﻔﺤ ﻥﺒ ،ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ ﻥﺒ ،ﺩﻴﻤﺤ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ،ﺩﻟﺎﺨ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ،ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻨﺎﻬﺒﺼﻷﺍ ﻑﺴﻭﻴ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﺩﻴﺯﻴﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻝﻬﺴ ﻥﺒ ،ﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ﺩﻟﺎﺨ ﻥﺒ ،ﺔﺒﺍﻭﺜ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﻭﻐﻠﻟﺍ ﻱﻭﺤﻨﻟﺍ ،ﻥﻭﻤﺄﻤﻟﺍ ﻥﺒ ،ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺩﻫﺍﺯﻟﺍ ﺩﻤﺤﺄﺒ ﻑﻭﺭﻌﻤﻟﺍ ،ﺉﺭﻘﻤﻟﺍ ،ﺭﻤﻋ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ ،ﻱﺩﺜﺭﻤﻟﺍ ﺩﻌﺴ ﻥﺒ ،ﺭﺸﺒ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻨﺍﻭﻠﺤﻟﺍ ﻝﻬﺴ ﻭﺒﺃ ،ﻡﺼﺎﻋ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻌﻓﺎﺸﻟﺍ ﺕﻨﺒ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ،ﺭﺎﺸﺒ ﻥﺒ ،ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻲﺒﻠﻬﻤﻟﺍ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺭﺼﻨ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻡﺘﺴﺭ ﻥﺒ ،ﺩﺍﺩﺯﻴ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺢﻟﺎﺼ ﻥﺒ ،ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﺏﺍﺭﺠ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ،ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ،ﺩﻴﻟﻭﻟﺍ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﺠﻨﺯﺭﺎﺨﻟﺍ ﻲﺘﺸﺒﻟﺍ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺔﺼﻴﻤﺨ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ،ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﺃ ،ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻥﺒ ،ﻰﺴﻭﻤ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﺩﺭﺯﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ،ﻪﺒﺭ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ،ﺱﺎﺤﻨﻟﺍ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺓﺩﺎﻤﺤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻥﻭﺭﺎﻫ ﻥﺒ ،ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻥﻭﻤﻴﻤ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻀﻭﺭﻌﻟﺍ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ،ﻲﺨﻴﺭﺎﺘﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺩﺎﻨﺠ ،ﻥﺒ ﺭﻴﺸﺒ ،ﻥﺒ ﻰﺴﻭﻤ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﺴﻟﺩﻨﻷﺍ ﻲﻨﺎﻴﺠﻟﺍ ،ﺝﺭﻓ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ،ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ،ﻝﻀﻔﻟﺍ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  "ﺉﺭﻘﻤﻟﺍ ﻲﻨﺎﻬﺒﺼﻷﺍ،ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ،ﻡﺸﺎﻫ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺔﺒﺍﻭﺜ ﻥﺒ ،ﺭﻔﻌﺠ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﺯﺍﻭﻫﻷﺍ ،ﻝﻀﻔﻟﺍ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻡﻴﺘﻤﻟﺎﺒ ﻑﻭﺭﻌﻤﻟﺍ ﻲﻘﻴﺭﻓﻷﺍ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻥﺒ ،ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﻭﺭﻬﻟﺍ ﺩﻴﺒﻋ ﻭﺒﺃ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻑﺴﻭﻴ ﻥﺒ ،ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻨﺎﺴﻐﻟﺍ ﻡﺍﺭﺸ ﻥﺒﺍ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻕﺍﺭﻭﻟﺍ ،ﻝﻼﺨﻟﺍ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ

	   ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺔﻴﻭﻜﺴﻤ ﺏﻘﻠﻤﻟﺍ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ

	   ﺔﻴﻭﺎﻜﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻭﺒﺃ ﺔﻴﺼﻭ ﺔﺨﺴﻨ
	  ﻝﻀﻔﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﻯﺭﺨﺼﻟﺍ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒﺍ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻤﺯﺭﺍﻭﺨﻟﺍﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻗﻭﺯﺭﻤﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻪﻴﻭﻟﺩ ﻥﺒ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﻭﺩﻬﻤﻟﺍ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻰﺴﻟﺩﻨﻷﺍ ﺩﺭﺒ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻟﺯﻨﻟﺍ ﻥﻭﺭﺎﻫ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﺩﻭﻤﻌﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻨﺎﻬﺒﺼﻷﺍ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻨﺍﺩﻴﻤﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺍ ﻥﺒﺍ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻭﺒﺃ ،ﻲﺤﻠﺼﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﺜﻴﻜﺴﺨﻷﺍ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻭﺒﺃ ،ﻲﺒﻷﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒﺍ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻰﻁﺴﺍﻭﻟﺍ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺭﻬﺴﻤ ﻭﺒﺃ ﺏﺩﺅﻤﻟﺍ ،ﻥﺍﻭﺭﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻰﻀﺎﻘﻟﺍ،ﻑﺭﻁﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻰﻨﻼﻘﺴﻌﻟﺍ ﺢﺘﻔﻟﺍ ﻡﺒﺃ ،ﻑﺭﻁﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻁﺎﻨﺤﻟﺍ ﺭﺎﻤﻋ ﻰﺒﺃ ﻥﺒ ،ﻰﺴﻭﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺉﺭﻘﻤﻟﺍ ﺩﻫﺎﺠﻤ ﻥﺒ،ﻰﺴﻭﻤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ،ﻱﺭﻭﺠ ﺭﻬﻨﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺭﺎﻴﺭﺯﺎﺒﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ،ﺭﺼﻨ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ،ﺀﻼﻌﻟﺍ ﻥﺒ ،ﷲﺍ ﺔﺒﻫ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ،ﺱﺍﺭﻓ ﻥﺒ ،ﻡﺜﻴﻬﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻱﺭﺫﻼﺒﻟﺍ،ﻰﻴﺤﻴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ،ﺭﺎﺴﻴ ﻥﺒﺍ ،ﻰﻴﺤﻴ ﻥﺒﺍ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻡﺠﻨﻤﻟ ،،ﻰﻴﺤﻴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ،ﺭﻴﺯﻭﻟﺍ ﻥﺒ،ﻰﻴﺤﻴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﺌﺎﻁﻟﺍ ،ﻱﺩﺴﻟﺍ،ﻰﻴﺤﻴ ﻥﺒﺍ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺭﻔﻌﺠ ﻭﺒﺃ ،ﻲﺒﻠﻬﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ،ﺩﻴﺯﻴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺭﻔﻌﺠﻭﺒﺃ ،ﻑﺴﻭﻴ ﻥﺒ ،ﺏﻭﻘﻌﻴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻲﻨﺎﻬﺒﺼﻷﺍ ﺢﺼﺎﻨ ﻥﺒ ،ﺏﻭﻘﻌﻴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺭﻔﻌﺠ ﻥﺒ ﻕﺤﺴﺇ ،ﺏﻭﻘﻌﻴ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﻑﺴﻭﻴ،ﺏﻭﻘﻌﻴ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺢﻴﺒﺼ ﻥﺒ ،ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ ﻥﺒ ،ﻑﺴﻭﻴ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ
	  ﺀﺎﺜﺨﺃ
	  ﻱﻭﺤﻨﻟﺍ ﻱﺯﺠﺴﻟﺍ ،ﻥﺎﻴﻔﺴ ﻥﺒ ﺔﻤﺎﺴﺃ
	  ﺩﻠﻘﻤ ﻥﺒ ،ﺩﺸﺭﻤ ﻥﺒ ﺔﻤﺎﺴﺃ

	   ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻲﻠﺼﻭﻤﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﻕﺎﺤﺴﺇ
	  ﻲﺒﺍﺭﺎﻔﻟﺍ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﻕﺎﺤﺴﺇ
	  ،ﺏﻴﺒﺸ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﻕﺎﺤﺴﺇ
	  ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒﺍ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ،ﺭﺸﺒ ﻥﺒ ﻕﺎﺤﺴﺇ
	  ﻰﻨﻴﻘﻟﺍ ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻥﺒ ﺔﻤﻠﺴﻤ ﻥﺒ ﻕﺎﺤﺴﺇ
	  ﺹﺎﺼﺠﻟﺍ ﻥﺒﺎﺒ ﻑﺭﻌﻴ ،ﺭﺎﻤﻋ ﻥﺒ ﻕﺎﺤﺴﺇ
	  ،ﺭﺍﺭﻤ ﻥﺒ ﻕﺎﺤﺴﺇ
	  ،ﻱﺩﺍﺩﻐﺒﻟﺍ ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ﺭﻴﺼﻨ ﻥﺒ ﻕﺎﺤﺴﺇ
	  ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ﺢﻴﺭﺸ ﻥﺒ ،ﻰﻴﺤﻴ ﻥﺒ ﻕﺎﺤﺴﺇ
	  ،ﺏﻭﻫﻭﻤ ﻥﺒ ﻕﺎﺤﺴﺇ
	  ﻲﺤﺎﻴﺭﻟﺍ ﺀﺍﺩﻴﺒﻟﺍ ﻭﺒﺃ ،ﺔﻤﺼﻋ ﻥﺒ ﺩﻌﺴﺃ
	  ﻲﻨﺯﻭﺯﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ،ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺩﻌﺴﺃ
	  ،ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ،ﺩﻭﻌﺴﻤ ﻥﺒ ﺩﻌﺴﺃ
	  ﺢﻴﻠﻤﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ،ﺏﺫﻬﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻌﺴﺃ
	  ،ﻡﻠﺴﺃ ﻥﺒ ،ﻝﻬﺴ ﻥﺒ ﻡﻠﺴﺃ
	  ،ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ،ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ ﻥﺒ ،ﻕﺤﺴﺇ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ﻯﺯﺎﻐﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﺒ ،ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺍ
	  ،ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ،ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ﻲﻠﻋ ﻭﺒﺃ ،ﻯﻭﺤﻨﻟﺍ ﺭﻴﺭﻀﻟﺍ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ،ﻱﺭﻫﻭﺠﻟﺍ ﺩﺎﻤﺤ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ،ﻑﻠﺨ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ،ﺱﺎﺒﻌﻟﺍ ﻥﺒ ،ﺩﺎﺒﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ

	   ﻊﺒﺎﺴﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻝﺎﻜﻴﻤ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ﺭﻭﻋﻷﺍ ﻱﺩﺴﻟﺍ ﺏﻴﺅﺫ ﻲﺒﺍ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ،ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ﻲﺒﻴﻁﺨﻟﺍ ﻥﺎﻨﺒ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ﻱﺭﻴﻀﺨﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ﻕﺎﺤﺴﺇ ﻭﺒﺃ ﺭﺎﻁﻌﻟﺍ ﻥﺒ ،ﻰﺴﻴﻋ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ﻥﻭﺭﺎﻫ ﻥﺒ ،ﻥﻭﺫﻴﻋ ﻥﺒ ،ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ ﻥﺒ ،ﺢﻟﺎﺼ ﻥﺒﺍ
	  ﻲﺒﺎﺜﻭﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ﻥﺎﻫﺩﻟﺍ ﺱﻭﺩﺒﻋ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ﻱﻭﺤﻨﻟﺍ ﻲﻤﻘﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ﺏﻴﺒﺤ ﻥﺒ ،ﺭﻤﺎﻋ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ﻱﺭﺎﺒﺨﻷﺍ ﻊﻤﺠﻤ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ،ﺏﻭﻫﻭﻤ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ﻱﺩﻴﺯﻴﻟﺍ ﻙﺭﺎﺒﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ
	  ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ ﺭﻏﻷﺍ
	  ﻡﻴﻜﺤﻟﺍ ﻥﺒ ،ﺡﺎﻤﺭﻁﻟﺍ ﻥﺒﺍ ،ﺔﻤﺎﺼﻤﺼﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﺃ
	  ﺕﻠﺼﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ،ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺔﻴﻤﺃ

	  ﺀﺎﺒﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﻲﻀﻭﺭﻌﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﺃ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺥﺯﺭﺒ
	  ﻲﺒﻴﺼﻨﻟﺍ ﻲﻨﻴﻘﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ،ﻰﻴﺤﻴ ﻥﺒ ﺭﺸﺒ
	  ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻭﺒﺃ ،ﻲﺴﻟﺩﻨﻷﺍ ﺩﻠﺨﻤ ﻥﺒ ﻲﻘﺒ
	  ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﺩﻟﺍﻭ ،ﻲﻤﻬﺴﻟﺍ ﺏﻴﺒﺤ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ
	  ﻁﺎﻴﺨﻟﺍ،ﺵﺎﻴﻋ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ ﻭﺒﺃ
	  ﻲﻨﺯﺎﻤﻟﺍ ﺔﻴﻘﺒ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺭﻜﺒ
	  ﻲﻨﺎﻬﺒﺼﻷﺍ ﻲﺨﺭﻜﻟﺍ ﺩﻴﻤﺤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺭﺍﺩﻨﺒ
	  ﺩﺍﺯﺭﺨ ﻥﺒ ،ﺏﻭﻘﻌﻴ ﻥﺒ ﺩﺍﺯﻬﺒ

	  ﺀﺎﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﻥﺎﻴﺘﻟﺍ ﻥﺒﺎﺒ ﻑﺭﻌﻴ ،ﻭﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﺏﻟﺎﻏ ﻥﺒ ﻡﺎﻤﺘ
	  ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ،ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻕﻴﻓﻭﺘ

	  ﺀﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﺔﻋﺍﺭﺸ ﻥﺒ ،ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺕﺒﺎﺜ
	  ﻲﻓﻭﻜﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ،ﺕﺒﺎﺜ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺕﺒﺎﺜ
	  ﻱﻭﻐﻠﻟﺍ ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ ،ﺕﺒﺎﺜ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﺕﺒﺎﺜ
	  ،ﺊﺒﺎﺼﻟﺍ،ﻥﺎﻨﺴ ﻥﺒ ﺕﺒﺎﺜ
	  ﻲﻨﺎﺠﺭﺠﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺕﺒﺎﺜ
	  ﻲﻠﻜﻌﻟﺍ ﻥﺍﻭﺭﺜ ﻭﺒﺃ

	  ﻡﻴﺠﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ،ﻰﺴﻴﻋ ﻥﺒ ،ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﺭﺒﺠ
	  ﻱﺯﻭﺭﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	  ﻥﺍﻭﺭﻤ ﻥﺒ ،ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	  ﺝﺍﺭﺴﻟﺍ،ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	  ﻲﻟﺎﻘﻟﺍ ﻡﺴﺎﻘﻟﺍ ﻥﺒ ،ﻝﻴﻋﺎﻤﺴﺇ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	  ،ﺭﻔﻌﺠ ﻥﺒ ،ﻝﻀﻔﻟﺍ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	  ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ﺩﺎﻴﺯ ﻥﺒ ،ﺔﻤﺍﺩﻗ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	  ﺭﺍﺫﺤ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	  ﻱﺭﺎﺒﺨﻷﺍ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	  ،ﺔﺒﺍﻭﺜ ﻥﺒ ،ﺩﻟﺎﺨ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	  ،ﻲﻠﺼﻭﻤﻟﺍ ﻥﺍﺩﻤﺤ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	  ﺩﺍﺩﺤﻟﺍ ﻥﺒﺎﺒ ﻑﺭﻌﻴ ،ﻰﺴﻭﻤ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	  ﻱﺭﻭﻨﻴﺩﻟﺍ ،ﻱﻭﺤﻨﻟﺍ ﻥﺒ ،ﻥﻭﺭﺎﻫ ﻥﺒ ﺭﻔﻌﺠ
	  ﺔﻴﻭﺍﺭﻟﺍ ﻝﻤﺠ ﻥﺒ ﺩﻠﺠ
	  ﻲﻓﻭﻜﻟﺍ ﻝﺼﺍﻭ ﻥﺒ ﺩﺎﻨﺠ
	  ،ﻱﻭﺭﻬﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﺓﺩﺎﻨﺠ
	  ،ﻲﺒﺍﺭﻋﻷﺍ ﻲﻨﺯﺎﻤﻟﺍ ﻑﻠﺨ ﻥﺒ ﻡﻬﺠ
	  ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻥﺒ ﻱﺩﻭﺠ

	  ﺀﺎﺤﻟﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﻲﻨﺎﺒﻴﺸﻟﺍ ﺏﻴﻌﺸ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻲﺸﺒﺤ
	  ﺔﺒﻼﻗ ﻭﺒﺃ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺵﻴﺒﺤ
	  ﻲﺒﻀﻟﺍ ﻰﺴﻭﻤ ﻥﺒ ﺵﻴﺒﺤ
	  ﻲﺴﻟﺩﻨﻷﺍ ﻱﻭﻐﻠﻟﺍ،ﻙﻟﺎﻤ ﻥﺒ ﻥﺎﺴﺤ
	  ﻕﻻﻭﺯ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ،ﻲﻨﺍﺩﻤﻬﻟﺍ ﻙﺌﺎﺤﻟﺍ ﻥﺒﺎﺒﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ،ﻲﺴﺭﺎﻔﻟﺍ،ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻲﺒﺍﺭﻋﻷﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﺃ ،ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﻥﺒ ،ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ

	   ﻥﻤﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻱﺫﺎﺒﺍﺭﺘﺴﻷﺍ ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ،ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ،ﺩﻤﺤﺃ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻱﻭﺤﻨﻟﺍ ﻲﻨﻤﻴﻟﺍ ،ﺩﺎﺒﻋ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻲﻗﺭﺎﻔﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﺴﺃ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ﻱﻭﺤﻨﻟﺍ ،ﻱﺩﻤﻵﺍ ﻥﺒ ﺵﺒ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻲﻨﺍﺭﻭﺒﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻭﺒﺃ
	  ﷲﺍ ﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﻴﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﺭﻴﻁﺨﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻲﻗﺭﻟﺍ ﺩﻭﺍﺩ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻲﺸﺭﻘﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﺩﻭﺍﺩ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻲﻨﺍﻭﺭﻴﻘﻟﺍ ﻕﻴﺸﺭ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻲﻓﺎﺼ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻲﻨﺎﻬﺒﺼﻷﺍ،ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻲﻓﺍﺭﻴﺴﻟﺍ ﻲﻨﺎﺒﺯﺭﻤﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ

	 - ﻲﻓﺍﺭﻴﺴﻟﺍ ﺩﻴﻌﺴ ﻲﺒﺃ ﻥﻴﺒﻭ ﻑﻭﺴﻠﻴﻔﻟﺍ ﻲﺌﺎﻨﻘﻟﺍ ﺱﻨﻭﻴ ﻥﺒ ﻰﺘﻤ ﻥﻴﺒ ﺕﺭﺠ ﺓﺭﻅﺎﻨﻤ
	   - ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﺔﻤﺤﺭ
	  ،ﺩﻴﻌﺴ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻝﻬﺴ ﻥﺒ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻲﻨﺎﻤﺜﻌﻟﺍ ﷲﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ

	   ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻱﺯﻤﺭﻬﻤﺍﺭﻟﺍ ﺩﻼﺨ ﻥﺒ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﺩﺎﻤﺤ ﻥﺒ ﻥﺎﻤﺜﻋ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻱﺯﺎﻤﺭﺤﻟﺍ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻱﻭﺤﻨﻟﺍ ﻲﻨﺌﺍﺩﻤﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﺭﺎﻤﻋ ﻝﺎﻘﻴﻭ ﺭﻤﻋ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﺔﻠﻘﻤ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﺯﻤﺭﻫ ﻥﺒ ﺩﺍﺩﺯﻴ ﻥﺒﻨﺴﺤﻟﺍ
	  ﺓﺩﻴﺒﻋ ﻥﺒ ﺔﻜﺭﺒ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﺏﺘﺎﻜﻟﺍ ﻲﻨﻴﻭﺠﻟﺍ ٍﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﺭﻴﺒﺯﻟﺍ ﻥﺒ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻡﻠﺴﻤ ﻲﺒﺃ ﻥﺒ ﻲﻠﻋ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ٍﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﺃ ﻲﺒﻠﻬﻤﻟﺍ ٍﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﺀﺎﺒﺨﺸﻟﺍ ﻲﺒﺃ ﻥﺒﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻥﻭﺩﻤﺤ ﻥﺒﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻱﻭﺤﻨﻟﺍ ﻲﻨﺎﻐﺼﻟﺍ ٍﺩﻤﺤﻤ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻱﺭﻭﺒﺎﺴﻴﻨﻟﺍ ﺭﻔﻅﻤﻟﺍ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
	  ﻱﺭﺼﻨﻟﺍ ٍﻥﻭﻤﻴﻤ ﻥﺒ ﻥﺴﺤﻟﺍ
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